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ПЛАН РОБОТИ  

бібліотеки Сіверського професійного ліцею 

на 2021-2022 навчальний рік 

 

ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ 

 

Бібліотека ліцею - обов’язковий структурний підрозділ навчального закладу 

доступний для користувачів, якими є викладачі, майстри виробничого навчання, 

педпрацівники, учні. 

У своїй діяльності бібліотека в 2021-2022 навчальному році буде керуватися законом 

України «Про бібліотеку, бібліотечну справу», нормативно-правовими актами, а також 

«Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», «Про вищу освіту 

України», проектом «Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх 

навчальних закладів України». 

Роботу навчально-виховного процесу бібліотека спрямовує на виховання учня - 

суб’єкта культури і власної творчості, а також набуття молодим поколінням соціального 

досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури 

міжнаціональних взаємин, формування в молоді незалежно від національної приналежності  

особистих рис громадян Української держави, розвиненої духовно і фізично-досконалої, 

моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, економічної культури. Вона покликана 

забезпечувати духовний розвиток і саморозвиток особистості, навчати вихованців мистецтву 

жити і технології життєвої творчості. 

 

Основні завдання  бібліотеки на 2021-2022 навчальний рік  

 

• Виховання культури читання та інформаційної культури. Оперативне  та якісне 

комплектування фондів. Здійснення порядку, розміщення, обліку, зберігання бібліотечного 

фонду за галузевим складом, який відповідає змісту й навчальних, виховних та 

інформаційних  функцій, запитам та інтересам. 

• Формування в учнів вмінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед 

ними основних функцій бібліотеки, прав і обов’язків користувача, виховання поваги до 

правил користування бібліотекою ліцею. 

•  Надання допомоги у виборі літератури і в самостійній роботі з книгою, шляхом 

індивідуальної, масової роботи з читачем. Участь у масових  заходах, які проводяться 

педагогічним колективом ліцею. 

• Всебічне сприяння підвищенню фахової педагогічної майстерності викладачів, 

майстрів виробничого навчання шляхом популяризації літератури і надання інформаційних 

довідок. 

• Організація довідково-бібліотечного апарату (каталоги, картотеки тощо). 



• Координація діяльності бібліотеки з громадськими організаціями, співпраця та 

взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем та відомств.  

 

Для виконання перелічених  завдань бібліотека передбачає: 

 

• Формувати універсальний, з врахуванням профілю, бібліотечний фонд, який 

відповідає змісту навчання у ліцеї, його інформаційним і виховним функціям, запитам та 

інтересам користувачів, забезпечувати його належне розміщення, облік та зберігання. 

• Здійснювати організацію раціонального розміщення та обліку основних та 

додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію. 

• Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду, вести його 

популяризацію. 

• Обслуговуючи читачів у режимі абоненту й читацького залу. 

• Формувати й вести додатково-бібліотечний апарат. 

• Брати участь у створенні галузевих баз даних. 

• Вивчати інформаційні потреби викладачів, учнів, здійснювати диференційоване 

обслуговування читачів, використовуючи різні форми індивідуальної, групової, масової 

роботи. 

• Засоби бібліотечної роботи популяризувати книгу і читання, підвищувати престиж 

освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з  індивідуальних прагнень 

особистості. 

• Добирати літературу на допомогу викладачам, майстрам виробничого навчання для 

проведення масових заходів, виховних годин, відкритих уроків тощо. 

• Вести роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за 

допомогою проведення бесід, організації книжкових оглядів, виставок, лекцій, бібліотечних 

уроків, надання індивідуальних та групових консультацій тощо. 

• Спільно з викладачами проводити читацькі конференції, літературні та студентські 

вечори, ігри та інші масові заходи. 

• В межах своєї діяльності брати участь у навчально-виховному процесі, в 

організації загальних, групових, масових заходів, виставках та оглядах передбачених планом 

роботи. 

• Координувати та кооперувати свою діяльність з бібліотеками інших навчальних 

закладів, систем і відомств, спільних дій та заходів у навчальній та виховній діяльності. 

• Вивчати і впроваджувати в практику роботи кращий досвід бібліотек 

загальноосвітніх  та вищих навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

з/п 
Найменування заходів 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітки 

про 

виконання 

I. Інформація комісіям про новини літератури: 

1.1                       Інформація методичним комісіям про нові 

надходження підручників та навчальних 

посібників: 

- МК класних керівників та майстрів 

виробничого навчання; 

 - МК з професії «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва; 

- МК викладачів загальноосвітніх 

предметів; 

- МК викладачів і майстрів виробничого 

навчання з професій: «Продавець 

продовольчих товарів. Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення»; 

-   практичному психологу. 

 

 

протягом року 

 

 

 

 

 

протягом року 

 

 

 

 

 

Бібліотекар 

 

 

1.2    Систематично знайомити викладачів та 

майстрів в/н з новими надходженнями 

періодики. 

по мірі 

надходження 
Бібліотекар 

 

1.3    Проводити огляд статей з журналів та газет. щомісячно Бібліотекар  

II. Формування правової культури 

2.1     Проводити виховну роботу з формування 

поваги до Конституції України, національної 

символіки та українськими традиціями. 

протягом року 

 

Бібліотекар 

 

 

2.2      З метою усвідомлення учнями своїх прав та 

обов’язків; вміння застосовувати набуті  

знання у житті провести бесіду «Право на 

освіту: право чи обов’язок?»  

грудень Бібліотекар 

 

2.3    Оформити книжкові виставки: 

• До Всесвітнього дня прав людини 

«Права та обов’язки батьків і дітей»; 

• До дня Конституції України «Історія 

української Конституції» 

 

грудень 

 

червень 

 

Бібліотекар 

 

2.4   Провести бібліотечний захід «Небезпечне 

селфі. Життя дорожче за фото!». 

   Організувати та провести селфі-акцію «Селфі 

з улюбленою книгою» 

протягом року Бібліотекар 

 

III. Формування національної свідомості 

3.1     Проводити роботу по вихованню 

патріотичних почуттів до рідної землі та її 

народу, гордість за Батьківщину, до трудового 

й героїчного подвигу в ім’я  країни, 

підвищення культури оволодіння українською 

мовою, виховання любові і поваги до мов 

інших народів, які проживають на Україні.  

протягом року Бібліотекар 

 



3.2.    Оформити книжкові виставки: 

• До дня Українського козацтва 

«Козацькій славі жити у віках»; 

• До дня Української писемності та мови 

«Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і 

п’янить»; 

• До дня Соборності «Соборна. Вільна. 

Неподільна»; 

• До дня пам’яті Крутів «Трагедія. 

Подвиг. Слава»; 

• До дня вшанування Небесної сотні 

«Гідності хай промінь не згасає»; 

• До Міжнародного дня рідної мови 

«Рідна мова – безцінна й невичерпна духовна 

скарбниця народу»; 

• До дня вшанування пам’яті про 

трагедію на Чорнобильській АС «Чорнобиль – 

довгий слід трагедії»; 

• До дня Перемоги «Війна відгриміла, а 

пам’ять жива!»  

 

жовтень 

 

листопад 

 

 

січень 

 

січень 

 

 

лютий 

 

лютий 

 

 

 

квітень 

 

травень 

Бібліотекар 

 

3.3    Виставки до ювілейних дат місяця та року протягом року Бібліотекар  

3.4     Організувати та привести виставку плакатів 

до: 

• Дня Українського козацтва; 

• Дня Збройних сил України; 

• Дня Перемоги 

 

 

жовтень 

грудень 

травень 

Бібліотекар 

 

3.5     Надавати інформаційну підтримку класним 

керівникам у проведенні виховних годин з 

формування національної свідомості 

за потребою Бібліотекар 

 

IV. Формування високої духовності 

4.1.      Формування високої духовності полягає у 

вихованні поваги до батьків, до жінки-матері, 

культури, історії, традицій свого народу на 

основі єдності суспільства.  

протягом року 

Бібліотекар 

 

 

 

4..2.      Оформити книжкові виставки: 

• До дня Вчителя «Для тих, чия професія 

від Бога»; 

• Виставка-реквієм присвячена 

Голодомору 1932-1933 років «Голод 33-го – 

біль душі і пам’ять серця»; 

• До Міжнародного дня толерантності 

«Толерантність – це гармонія у 

різноманітності»; 

• До Міжнародного дня 8 Березня 

«Прекрасне свято всіх жінок пташки несуть на 

крилах»; 

• Шевченківські дні «Своє життя він 

присвятив народу»; 

• До дня Матері «Мамо, моя рідна і 

єдина» 

 

жовтень 

 

листопад 

 

 

листопад 

 

 

березень 

 

березень 

 

квітень 

Бібліотекар 

 

 



4.3       Година поезії «Слухайте голос безсмертя» 
березень Бібліотекар 

 

4.4       Організувати виставку плакатів, колажів 

тощо: 

• До дня Вчителя; 

• До  8 Березня; 

• До дня Матері 

 

 

жовтень 

березень 

травень 

Бібліотекар 

 

4.5    Виставки до ювілейних дат місяця та року протягом року Бібліотекар  

4.6     Надавати інформаційну допомогу та 

приймати участь у проведенні свят, виховних 

заходів, святкових лінійках тощо. 

протягом року Бібліотекар 

 

V. Виховання естетичної культури 

5.1      Приділяти увагу художньо-естетичному 

вихованню учнів, емоційному сприянню 

бачити прекрасне в дійсності і природі, праці, 

у відносинах між людьми. 

протягом року Бібліотекар 

 

5.2     Оформити виставку:  

• «На рушнику хай доля квітне»; 

• До дня вишиванки «У рідному краю 

цвітуть вишиванки». 

 

вересень 

 

травень 

Бібліотекар 

 

5.3.       Провести літературний навігатор «Топ-10 

книг, які варто прочитати» протягом року Бібліотекар 
 

VI. Фізичне виховання 

6.1.        Сприяти формуванню стійкого інтересу до 

систематичних занять фізичними вправами, 

прищеплення гігієнічних навичок. 

протягом року Бібліотекар 

 

6.2.       Оформити книжкові виставки: 

• 17 листопада – Міжнародний день 

відмови від куріння; 

• До Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом; 

• 24  березня – Всесвітній день боротьби 

із туберкульозом; 

• До Всесвітнього дня здоров’я «В 

майбутнє – здоровим!». 

листопад 

 

грудень 

 

 

березень 

 

квітень 

 

Бібліотекар 

 

 

 

6.3      Оновлювати інформаційний стенд «Куточок 

здоров’я». 
протягом року Бібліотекар 

 

6.4      Поповнювати тематичні папки: 

• «Все про шкідливі звички»; 

• «СНІД і ще дещо» 

протягом року Бібліотекар 

 

6.5       Провести бесіди щодо вакцинації проти 

COVID-19 «Вакцинація: за і проти?» вересень 

Бібліотекар, 

медична 

сестра 

 

VII. Виховання трудової активності 

7.1.        Виховання поваги до людей праці та 

бережливості до результатів праці. 

Підготувати учнів до активної професійної 

діяльності. 

протягом року Бібліотекар 

 

7.2.       Оформити: 

• книжкові виставки: 

 

 
Бібліотекар 

 



- «Професіонал своєї справи»; 

- До дня робітників сільського 

господарства «Слава хліборобському роду»  

• інформаційний стенд «Абітурієнту - 

2022» 

січень 

листопад 

 

лютий 

7.3.      Провести бесіди «Моя професія – моє 

майбутнє» 
травень Бібліотекар 

 

VIII. Екологічне виховання 

8.1.     Виховання екологічної культури 

особистості, розуміння необхідності гармонії її 

відносин з природою, усвідомлення себе  

часткою природи, почуття відповідальності за 

неї як за національне багатство, основу життя 

на землі. 

 

 

протягом року 

Бібліотекар 

 

8.2.     Провести бесіду «Неси добро у світ 

природи» 
червень Бібліотекар 

 

8.3     Оформити книжкову виставку до 

Всесвітнього дня навколишнього середовища 

(5 червня) 

червень Бібліотекар 

 

8.4     Поповнити тематичну папку «Наш край» та 

оновити інформаційний стенд «Екологія 

життя» 

протягом року Бібліотекар 

 

IX. Оформлення книжкових фондів, каталогів 

9.1       Комплектування фонду бібліотеки ліцею 

підручниками та навчальними посібниками за 

бюджетні кошти. 

протягом року Бібліотекар 

 

9.2      Своєчасно здавати звіти про проведення 

аналізу придатних для використання 

підручників і навчальних посібників. 

протягом року Бібліотекар 

 

9.3      Проводити бесіди з учнями про повернення 

літератури до бібліотеки, про бережливе 

відношення до них. 

протягом року Бібліотекар 

 

9.4     Вести зошит обліку видань прийнятих від 

читачів взамін загублених. 
протягом року Бібліотекар 

 

9.5      Оформити передплату періодичних видань 

на 2022 рік 
протягом року Бібліотекар 

 

9.6      Своєчасне оформлення літератури яку 

щойно отримали(сумарна та інвентарна книга): 

a) ведення каталогів: 

- алфавітного; 

- систематичного 

b) ведення картотеки підручників 

протягом року Бібліотекар 

 

X.  Отримання та обладнання навчальної бібліотеки 

10.1      Оформлення читального залу та абоненту 

бібліотеки 
протягом року Бібліотекар 

 

XI.  Робота з підручниками 

11.1     Провести реєстрацію читацьких формулярів вересень Бібліотекар  

11.2     Проводити всі операції обліку бібліотечного 

фонду підручників (прийом, штемпелювання, 

реєстрація надходжень, а також підсумки руху 

фонду та його перевірку) 

протягом року Бібліотекар 

 



11.3    Своєчасно робити замовлення на підручники 

та навчальні посібники згідно розпорядження 

Департаменту освіти і науки 

протягом року Бібліотекар 

 

11.4    Вести журнал обліку підручників протягом року Бібліотекар  

XII. Методична робота 

12.1    Відвідувати: 

   -  інструктивно – методичні наради; 

   - засідання педагогічної ради; 

   - МК класних керівників та майстрів 

виробничого навчання; 

     - МК  з професії «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва; 

     - МК викладачів загальноосвітніх предметів; 

    - МК викладачів і майстрів виробничого 

навчання з професій: «Продавець 

продовольчих товарів. Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення» 

 

за потребою 

 

Бібліотекар 

 

12.2       Приймати участь у обласних, регіональних 

семінарах, вебінарах, онлайн конференціях 
протягом року 

 

Бібліотекар 

 

 

12.3 Поповнювати тематичні папки: 

• «На допомогу бібліотекарю»; 

• «Поради читачам»; 

• «Бібліотечний простір в Інтернеті». 

протягом року Бібліотекар 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар     О.П. Потримай 

 

 


