
 

План 
 

роботи бібліотеки  

ДНЗ «Ізюмський регіональний 

центр професійної освіти» 

на  2019/2020 

навчальний рік 

 



Основні показники роботи бібліотеки 

 

Найменування показників станом на  01.09.2019- 2020 н.р. 

   

1.   Обслуговування користувачів  

 

1.1  Кількість користувачів за реєстраційною картотекою (усього)  -  608 чоловік 

           Із них: 

 учнів   509 

 викладачів 25 

 майстрів   21 

 працівників 38 

1.2 Кількість відвідувань (усього)  -  632 читача 

           Із них: 

 учнів  335 

 викладачів   105 

 майстрів  39 

 працівників  153 

 

 

1.3  Середня відвідуваність за день –4 читачів 

 

 1.4 Кількість книговидач (усього)  -  3131 

31примірник  

           За видами видань: 

 суспільно політична література  39 

 природознавство, математика, медицина  34 

 техніка  30 

 мистецтво і спорт  0 

 художня література  53 



 мовознавство 2 

 методична література  16 

 довідкова література  0 

 періодичні видання 681 

 підручники   2254 

 аудіовізуальні, документальні та електронні видання 22 

 

 1.5 Середня книговидача  за день 17 примірників 

  

2. Комплектування фонду 

 

2.1. Основний фонд  станом на 01.01.2019 р. –35862 на загальну суму 275657,60 

 грн. 

       Із них: 

 суспільно-політична література  1862 

 природознавство, математика, медицина  802 

 техніка  682 

 сільське господарство  124 

 мистецтво і спорт  362 

 художня література  16173 

 підручники  15035 

 інша  822 

 

         За мовами: 

 українською  28661 

 російською  6916 

 іноземними  285  

 

      Фонд  аудіовізуальних, документальних та електронних видань станом на 01.01.2019 р. - 20 примірників на загальну 

суму 8406,00грн. 

2.1.1 Кількість книг, брошур, що надійшли за 2018 рік становить  1230 примірника на суму 47100 грн.60 коп. 



         За джерелами: 

- за кошти державного бюджету  1230 

- спонсорська допомога 0 

- замість загубленої  0 

 

 

2.1.2 Кількість видань, що вибули за 2018 р. становить   2266 примірників на суму 6560 грн.00 коп. 

         Причини вибуття: 

- не придатні для подальшого використання (дублетні, зайві, непрофільні)  0 

- морально застарілі  960 

- загублена література  36 

- фізично зношена  1270 

 

2.2.   Фонд  навчальної  літератури (підручники) станом на 01.01.2019 р. – 15035 примірників. 

2.2.1 Кількість підручників, що надійшли за 2018 р. –1230 примірників (за кошти державного замовлення) на суму 47100 

грн.60 коп. 

2.2.2 Кількість підручників,  що вибули за 2018 р. -  348 примірників. 

          Причини вибуття: 

- загублена 0 

- застарілі (зношені)  348 

 

3. Забезпеченість  підручниками  
 

3.1   З предметів загальноосвітньої підготовки в 2018-2019 н.р. станом на 01.04.2019 н.р.  (рівень стандарту)  -  40,35% 

         Із них: 

 для учнів 10 класу  73% 

 для учнів 11 класу  7,7% 

3.2   З предметів професійної підготовки в 2018 – 2019 н.р.  станом на 01.04.2019 н.р.   – 58,04%  

         Із них: 

 з професії  «5122Кухар; 7412.2 Кондитер»  – 35,18% 

 з професії «4112 Оператор комп'ютерного набору; 4131 Агент з постачання; 4121 Офісний   



службовець (бухгалтерія)» -22,31 % 

 з професії  «7122 Муляр;7133 Штукатур» -63,53 % 

 з професії  «7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування; 7212 Електрогазозварник» -75,79 % 

 з професії  «8211 Токар; 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» -72,10 % 

 з професії «8211 Токар» - 53,52% 

 з професії  «7212 Електрозварник ручного зварювання ; 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» -

73,34 % 

 з професії  «7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; 8131 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2», «В1»;  8322 Водій автотранспортних засобів категорії 

«С1»; 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»  - 70% 

- з професії  «5122 Кухар ІІІ розряду; 5123 Офіціант ІІІ розряду; 5123 Бармен ІV розряду» - 41,72% 

- з професії  «7212 Електрогазозварник» - 72,86%. 

 

4. Фонд  періодичних видань 

 

4.1 Кількість передплачених періодичних видань на 2018-2019 р. -  38 найменувань 

                         За призначенням: 

 фахових 6 

 громадсько-політичних  7 

 науково-популярних  2 

 освіта та педагогічні науки  23 

 

5. Інформаційно - бібліографічна  і  масова  робота 

 

5.1  Книжкові виставки  – 41 

       Презентація книжкової виставки  – 0 

       Цикл літературних викладок  –  2 

       Години цікавих повідомлень  – 0 

       Бесіди з учнями  -  9 

5.2  Дні інформації  –  0 

5.3  Дні спеціаліста  -  0 



5.4  Масові заходи ( усього)  –  30 

       Із них: 

 години пам'яті  –  3 

 година реквієм – 2 

 година спілкування – 1 

 усні журнали  –  1 

 уроки  мужності  –  1 

 патріотична година – 1 

 інформаційні хвилини  –  11 

 година спілкування – 1 

 літературна вікторина – 2 

 інформаційні перерви біля куточку «Події та літературні ювілеї»  - 8 

 святковий концерт до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 1 

 

5.5  Презентації книг  –  1 

5.6  Бібліографічні огляди літератури  - 2 

5.7  Бібліографічні списки - 1 

       

6. Виховання  інформаційної  культури 

 

6.1  Бібліотечно   –  бібліографічні уроки  - 0 

6.2  Екскурсії  до бібліотеки  -  2 

       Екскурсії  до музею  -  2 

6.3 Участь у засіданнях методичних об'єднань  -  0 

6.4 Участь у роботі семінару - практикуму для бібліотекарів ПТНЗ  - 1 

6.5 Участь у роботі вебінару - 3 

6.6 Курси підвищення кваліфікації - 0  

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ДНЗ  

«Ізюмський регіональний цент 

 професійної освіти» 

_______________   Любов Колесник  

 

 
План  

роботи бібліотеки ДНЗ  «Ізюмський регіональний цент професійної освіти» 

на 2019/2020 навчальний рік 

 
1. Завдання роботи бібліотеки 

1 Всю роботу будувати виходячи із завдань матеріалів «Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст.», За-

конів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції розвитку 

професійної освіти в Україні, Концепції «Нова українська школа". 

2 СприяннСприяння  реалізації  державної  політики  в галузі освіти, розвитку навчально - виховного процесу; виховання 

загально загальної  культури, національної  свідомості, шанобливого ставлення до книги. 

 
 

3 Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно-

комунікаційних технологій, навчання користувачів технологіям інформаційного самообслуговування, створення но-

вих та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення навчально-виховного процесу. 

 

4 Сприяти підвищенню педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання, а саме надавати інфо-

рмацію педагогічним працівникам центру про поширення вітчизняних та зарубіжних інновацій, новітніх освітніх тех-

нологій, впровадження педагогічної науки в практику ДНЗ «Ізюмський регіональний цент професійної освіти». 

5 Підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які вміщу-

ють найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно - методичної допо-

моги учням, педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально - виховного процесу. 



 

6 Надання інфомаційно - методичної допомоги викладачам та майстрам виробничого навчання в оволодінні основами 

до реалізації методичної теми центру «Формування професійної компетентності учнів шляхом впровадження  сучас-

них педагогічних технологій». 

7 Координація роботи бібліотеки з учнями, викладачами, батьками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних 

потреб книгокористувачів, формуванні в них навички читання літератури. 

 

8 

 

Виховання в учнів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її пос-

лугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних, навчання пошуку інформації у мережі Інтернет та її зберіганню; 

розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів читачів. Забезпечення росту професійної компетентно-

сті педагогічних працівників. 

 

9 Систематична робота бібліотекарів зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду, формування ядра 

книжкового фонду, основу якого складала б українська книга; поповнення бібліотечного фонду краєзнавчими й біб-

ліотекознавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів; розширення книжкового фонду засобами 

проведення доброчинних акцій «Подаруй книгу», «Підтримай бібліотеку центру». 

 

10 Продовжити роботу над поповненням бібліотечного фонду підручників загальноосвітньої та професійної підготовки. 

 

 

11 Популяризація книги, висвітлення роботи бібліотеки на сайті ДНЗ «Ізюмський регіональний цент професійної осві-

ти» у розділі «Новини». 

 

12 Підвищення авторитету бібліотекарів, збільшення ролі їх праці в навчально - виховному процесі центру, сприяння 

зростанню соціальної активності бібліотекарів, їх готовності до сприйняття нових ідей. 

  

 

 2. Робота з читачами 

    Відмітка  



№ 

з/п 

Найменування заходу Строк прове-

дення 

Відповідальний про вико-

нання 

Примітки 

2.1 

 

Організація бібліотечного обслуговування 

читачів на абонементі та у читальній залі 

 

    

2.1.1 

 

 

 

 

2.1.2 

 

 

 

2.1.3 

 

 

 

 

2.1.4 

 

 

 

 

2.1.5 

 

 

2.1.6 

2.1.7 

 

 

Знайомство учнів І курсу та груп на базі ПЗСО 

із «Правилами користування бібліотекою", 

проведення уроку бібліотечно-бібліографічних 

знань.   

 

Виявлення потреб у підручниках відповідно до 

профілю та контингенту учнівських груп. 

Комплектування підручниками. 

 

Поповнення реєстраційної картотеки забезпе-

ченості підручниками з предметів загально 

освітньої підготовки та з предметів професій-

ної підготовки. 

 

Видача підручників: 

- групам І курсу та групам на базі ПЗСО; 

- групам ІІ курсу; 

- групам ІІІ курсу; 

- групам ІV курсу. 

Абонементне обслуговування читачів худож-

ньою, науково-технічною, методичною та 

 іншою літературою. 

Обслуговування читачів у читальній залі.  

Обслуговування читачів поза бібліотекою: 

 головний корпус центру (вул. Л.Чайкіної, 24). 

 

вересень 

 

 

 

 

протягом року 

 

 

 

по мірі надхо-

джень підруч-

ників 

 

 

 

жовтень 

вересень 

вересень 

вересень 

протягом року 

 

 

протягом року 

за потребою 

 

 

Якімова В.О., 

 Бондаренко І.І. 

 

 

 

Якімова В.О.,  

Соловей О.В., 

Чупова В.В. 

 

Якімова В.О. 

 

 

 

 

 

Бондаренко І.І., 

Якімова В.О 

 

 

Якімова В.О.,  

Бондаренко І.І. 

 

Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

 

 

  



2.1.8 

 

 

 

 

2.1.9 

 

2.1.10 

 

 

 

 

 

2.1.11 

 

 

2.1.12 

Консультувати читачів із питань самостійного 

пошуку інформації, правил бібліографічного 

опису творів друку, роботи з енциклопедични-

ми та довідковими виданнями у виборі  

літератури. 

Проводити індивідуальні бесіди з метою  

визначення читацьких інтересів. 

Організація прийому підручників від учнів 

 наприкінці навчального року: 

- групи ІV курсу; 

- групи ІІІ курсу; 

- групи ІІ курсу; 

- групи І курсу. 

Облік кількості відвідувань та книговидач. 

- за  І півріччя;  

- за ІІ півріччя. 

Складання річного плану роботи бібліотеки на 

2020 – 2021 н.р. 

протягом року 

 

 

 

 

вересень- 

жовтень 

 

 

лютий 

червень 

червень 

червень 

 

січень  

червень  

червень 

 

 

 

Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

 

 

 

Якімова В.О., 

 Бондаренко І.І. 

 

 

Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

 

 

 

Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

Якімова В.О. 

 

 

 

 

2. 2 Масова робота з учнями     

2.2.1 

 

 

2.2.2 

 

2.2.3 

 

2.2.4 

 

Проведення бібліотечних уроків, формування 

інформаційної культури особистості. 

згідно графіку 

проведення 

Якімова В.О., 

 Бондаренко І.І. 

 

  

Проведення рекомендаційних бесід  з учнями 

під час видачі літератури. 

протягом року Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

  

 Проведення бесід про прочитану книгу. протягом року Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

  

 Проведення консультацій з вибору книг біля 

книжкових полиць. 

протягом року Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

  



 

2.2.5 Провести усні журнали:     

- до Дня української писемності та мови; листопад Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

  

- до Всесвітнього Дня боротьби  

зі СНІДом; 

грудень Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

  

-  до Дня Соборності України; 

-  пам’яті Героїв Крут. 

січень 

січень 

Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

  

2.2.6 Провести години пам’яті:      

 - до 75-ї  річниці визволення України від на-

цизму у Другій світовій війні; 

жовтень Бондаренко І.І., 

Якімова В.О., 

кл. керівники, 

майстри в/н. 

  

- до Дня пам’яті жертв голодомору; листопад Бондаренко І.І., 

Якімова В.О., 

кл. керівники, 

майстри в/н. 

  

 - до роковин загибелі Небесної Сотні; лютий  Бондаренко І.І., 

Якімова В.О.  

кл. керівники, 

майстри в/н. 

  

 - до Дня Чорнобильської трагедії; квітень Бондаренко І.І., 

Якімова В.О., 

кл. керівники, 

майстри в/н. 

  

 - до Дня скорботи і вшануванню пам’яті 

жертв війни у Другій світовій війні; 

червень Бондаренко І.І., 

Якімова В.О., 

кл. керівники, 

майстри в/н. 

  

 - до Дня Конституції України. червень Бондаренко І.І.,   



Якімова В.О., 

кл. керівники, 

майстри в/н. 

2.2.7 Провести літературно - музичні вечори:     

 - до 75- річниці  Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні. 

травень Бондаренко І.І., 

Якімова В.О.,  

кл. керівники, 

 майстри в/н. 

  

2.2.8 Провести урок мужності:      

 - до 77-ї річниці подвигу Володимира Васи-

льовича Трофімова - випускника нашого 

центру. 

січень Бондаренко І.І., 

Якімова В.О., 

 кл. керівники, 

майстри в/н. 

  

2.2.9 Провести тематичний вечір:     

 -  до 77-річниці визволення міста Ізюм  

від нацизму. 

лютий Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

 

  

2.2.10  Провести уроки  ввічливості:     

 - про культуру поведінки; березень Якімова В.О., 

Носачова Н.Є.  

  

- про норми етикету. квітень Бондаренко І.І.,  

Сухомлин А.С. 

 

  

2.2.11 Провести віртуальну подорож:     

 - до165 – ї річниці від дня народження  

С.І. Васильківського  (1854 - 1917 ),  

ізюмського художника. 

жовтень Якімова В.О., 

Бондаренко І.І., 

бібліотекарі  

міської філії №1  

Єньшина І.М., 

Харківська О.В. 

  



2.2.12 Провести години поезій:      

 - до ювілейних та пам’ятних дат письменни-

ків. 

 

протягом року Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

Ошурко Н.О., 

Лазаревич С.П., 

Сухомлин А.С. 

 

  

2.2.13 Провести презентації нових надходжень. по мірі  

надходжень 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

 

  

2.2.14 Провести години спілкування у групах: 

- «Все починається з добра» (за сторінками 

творів В. Сухомлинського); 

-  «Життя без шкідливих звичок». 

 

жовтень 

 

протягом року 

Носачова Н.Є., 

Багугян Т.В., 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І., 

кл. керівники, 

майстри в/н. 

 

  

2.2.15 Прийняти участь у підготовці та проведенні  

огляду художньої самодіяльності  серед учбо-

вих груп та обласного огляду художньої само-

діяльності. 

грудень,  

квітень 

Худ. керівники,  

Якімова В.О.,  

Бондаренко І.І. 

 

  

2.2.16 Провести екскурсії до «Музей  історії  Ізюмсь-

кого професійного ліцею» для учнів І курсу та 

учнів груп на базі ПЗСО. 

згідно  

графіку 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

2.2.17 Оформити книжкові виставки:     

 - книжкові виставки до знаменних та 

пам’ятних дат; 

протягом року Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

  

 - книжкові виставки до ювілейних дат. протягом року Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

  

2.3 Довідково-інформаційне обслуговування     



2.3.1  Виявлення інформаційних потреб: 

-  адміністрації; 

-  викладачів; 

-  майстрів виробничого навчання; 

-  учнів; 

- працівників. 

 

 

протягом року 

 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

2.3.2 Інформаційне обслуговування педагогічних 

працівників у режимі вибіркового розповсю-

дження інформації (ВРІ) на базі нових  

надходжень до довідково - інформаційного 

 фонду (ДІФу). 

по поточних на-

дходженнях до 

ДІФу ліцею. 

Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

 

  

2.3.2.1 Поповнення тематичної картотеки «Інформа-

ційне обслуговування працівників в режимі 

вибіркового розповсюдження інформації 

(ВРІ)». 

постійно Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

 

  

2.3.3  Інформаційне обслуговування керівників  

Центру з використанням елементів режиму 

ДОК (диференційоване обслуговування керів-

ників) по поточних надходженнях до ДІФу 

центру та ДІФу НМЦ ПТО. 

постійно Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

 

  

2.3.4 Масові і групові інформаційні заходи.     

2.3.4.1  Оформлення тематичних виставок до ювілей-

них та пам'ятних дат. 

вересень Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

  

2.3.4.2 Інформування  педагогічних працівників про 

передплату нових періодичних видань на 

2019/2020 навчальний  рік на нарадах. 

грудень, 

червень 

Якімова В.О.   

2.3.4.3 Інформування викладачів, майстрів виробни-

чого навчання та учнів про нові надходження 

до бібліотеки на лінійках, педрадах, нарадах, 

по поточних на-

дходженнях до 

бібліотеки  

Якімова В.О., 

 Бондаренко І.І. 

  



зборах і т. ін. 

2.3.4.4 Випуск інформаційних бюлетенів. по мірі 

надходжень 

Бондаренко І.І.   

2.3.4.5 Оформити і постійно поповнювати тематичні 

папки на тему: 

    

 - «2019-й рік – рік  французької мови 

 в Україні»; 

вересень Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

  

 - «Літературна спадщина гуманіста, мислите-

ля та педагога Василя Сухомлинського» ; 

Протягом року Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

  

 - «Зі святом вас, викладачі!» 

 (до Дня вчителя); 

жовтень Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

 

  

 - «9 листопада - День української писемності 

та мови»; 

листопад Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

 

  

 - «Леся Українка: доля, культура, епоха»; лютий Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

 

  

 - « Ізюмщина в роки  Другої  світової війні»; лютий Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

 

  

 - « Ізюмчани – Герої Радянського Союзу»; березень Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

  

 - « Небесна Сотня – то в серцях вогонь»; постійно Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

 

  

 - « Афганістан »; постійно Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

 

  

 - « Європа – це ми! »; постійно Бондаренко І.І.,   



Якімова В.О. 

 

 - «Наш літературний край»; постійно Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

 

  

 - «Про нас пишуть». постійно Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

 

  

2.3.4.6   Провести Дні інформації:     

 - «Нові надходження літератури»; один раз на ква-

ртал 

Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

  

 - «Це вас зацікавить»; один раз на ква-

ртал 

Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

  

 - «Правознавчий калейдоскоп». грудень Бондаренко І.І., 

Якімова В.О., 

Лазаревич С.П. 

  

2.3.4.7 Інформаційне забезпечення заходів, щодо про-

ведення  Днів спеціаліста: 

    

 - «День оператора комп’ютерного набору. 

Агента з постачання, офісного службовця»; 

листопад Бондаренко І.І., 

Якімова В.О., 

Коваленко Н.О. 

  

 - «День муляра, штукатура»; грудень Бондаренко І.І., 

Якімова В.О., 

 Крівцов А.П.  

  

 - «День слюсаря – електрика з ремонту елек-

троустаткування, електрогазозварника»; 

січень Бондаренко І.І., 

Якімова В.О.,  

Зібіцький Ю.Є.  

  

 - «День токаря»; січень Шульц В.Г.   

 - «День електрогазозварника»; січень Бондаренко І.І., 

Якімова В.О.,  

  



Зібіцький Ю.Є. 

 - «День токаря, слюсаря з ремонту автомобі-

лів»; 

лютий Бондаренко І.І., 

Якімова В.О., 

Шульц  В.Г.  

  

 - «День кухаря, кондитера»; лютий Бондаренко І.І., 

Якімова В.О., 

Воротиленко О.Л. 

  

 - «День електрогазозварника ручного зварю-

вання, слюсаря з ремонту автомобілів»; 

березень Бондаренко І.І., 

Якімова В.О.,  

Святенко С.О.  

  

 - «День слюсаря з ремонту сільськогосподар-

ських машин та устаткування. Тракториста-

машиніста сільськогосподарського вироб-

ництва. Водія автотранспортних засобів»;  

квітень Бондаренко І.І., 

Якімова В.О.,  

Сенчук  С.Я. 

  

 

 

- «День кухаря, офіціанта, бармена». травень Бондаренко І.І., 

Якімова В.О.,  

Білоус Т.В. 

  

2.3.4.8  Провести бібліографічні огляди літератури:     

 -  «Не переступи межу»; грудень Якімова В.О.   

 -  «Визволення Ізюмщини від нацизму»; лютий Бондаренко І.І.   

 -  « Наш літературний край »; березень Якімова В.О.   

 -  «Свято зі сльозами на очах». травень Бондаренко І.І.   

2.3.4.9 Поповнити бібліографічні списки літератури 

на допомогу: 

    

 - викладачу; вересень Бондаренко І.І. 

 

  

 - класному керівнику; жовтень Бондаренко І.І. 

 

  

 -  майстру виробничого навчання; листопад Бондаренко І.І. 

 

  



 - учню дипломнику. січень Бондаренко І.І. 

 

  

2.3.5 Інформаційне забезпечення методичного  

кабінету. 

 

Протягом року Бондаренко І.І. 

 

  

2.3.5.1 Підбір літератури для методичного кабінету: 

- з педагогіки, психології, методики викладан-

ня; 

- з питань організації навчально - виховного 

процесу; 

- навчальних посібників, підручників, наочних 

посібників і т. ін. 

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

 

 

 

 

2.3.6 Облік інформаційних заходів: 

 

    

 - облік в журналі «  Інформаційне обслугову-

вання по разовим запитам ». 

постійно 

 

 

Бондаренко І.І. 

 

  

3. Бібліотечний фонд 

3.1 Організація комплектування  фонду.     

3.1.1 Оформлення замовлень на учбову літературу   

по бланках замовлень, які надходять із НМЦ 

ПТО Харківської області. 

по мірі  

надходжень 

Якімова В.О.   

3.1.2 Укладання договору з видавництвом «Ранок». січень Колесник Л.В., 

Стрільцова Д.А., 

Якімова В. О. 

  

3.1.3 Організація передплати на періодичні видання 

2019 року. 

листопад  

 

Якімова В. О. 

 

  

3. 2 Комплектування фонду.     

 За потребою бібліотеки  через видавництво   

«Ранок», книжкові магазини, спонсорську 

постійно Якімова В.О. 

 

  



допомогу, замість втрачених читачами: 

 - підручниками та навчальними посібниками; постійно Якімова В.О. 

 

  

 - суспільно - політичною, технічною,  

художньою та іншою літературою; 

постійно Якімова В.О. 

 

  

 - нормативно - технічною документацією; постійно Якімова В.О. 

 

  

 - періодичними виданнями; постійно Якімова В.О. 

 

  

 - неопублікованими матеріалами (сценарії  

масових заходів, методичні розробки,  

бібліографічні списки тощо); 

постійно Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

 - навчально – програмною документацією; постійно Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

 - аудіовізуальними, документальними та  

електронними виданнями.  

постійно Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

3.3 Технічна обробка літератури.     

3.3.1 Ведення обліку літератури:     

 - книга сумарного обліку бібліотечного фонду; постійно Якімова В.О.   

 - книга сумарного обліку бібліотечного фонду 

підручників; 

постійно Якімова В.О.   

 - інвентарні  книги бібліотечного фонду  

 ( 25 шт.); 

постійно Якімова В.О.   

 - інвентарна книга аудіовізуальних, докумен-

тальних та електронних видань; 

постійно Якімова В.О.   

 - реєстраційна картотека руху підручників (ка-

ртотека обліку підручників з загальноосвіт-

ньої підготовки; картотека обліку підручни-

ків з предметів професійної підготовки); 

постійно Якімова В.О.   

 - зошит обліку книг, прийнятих від читачів постійно Якімова В.О.   



 замість втрачених; 

 - журнал  обліку  інформаційного обслугову-

вання читачів по разовим запитам; 

постійно Бондаренко І.І.   

 - щоденник роботи бібліотеки. постійно Бондаренко І.І.   

3.3.2 Штемпелювання, присвоєння інвентарних  

номерів. 

постійно Бондаренко І.І., 

Якімова В.О. 

  

3.3.3 Індексування і заповнення каталожних  

карток. 

постійно Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

3.4 Систематизація бібліотечного фонду по системі 

УДК. Розстановка полочних роздільників за 

таблицями УДК паралельно розділам ББК у фо-

нді бібліотеки (відділ 0-3).  

Протягом року Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

3.5 Виявлення зношених, застарілих, втрачених 

 видань. Організація їх вилучення із фонду  

відповідно до чинного законодавства. 

щоквартально  Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

3.6 Прийом літератури замість втраченої. по мірі  

надходжень 

Якімова В.О. 

 

  

3.7 Інвентаризація фонду підручників. травень-червень Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

4. Організація  довідково-пошукового апарату 

4.1  Поповнення каталогів: 

- абеткового; 

- систематичного. 

по мірі  

надходжень  

літератури 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

4.2 Поповнення картотек: 

- обліково - реєстраційної (періодичних  

видань); 

- газетно - журнальних статей; 

- реєстраційної картотеки руху підручників 

(картотека обліку підручників з загальноосві-

тньої підготовки; картотека обліку підручни-

 

постійно 

 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  



ків з предметів професійної підготовки); 

- аудіовізуальні матеріали та електронні ви-

дання; 

- літератури на допомогу викладачу, майстру 

виробничого навчання;  

- класному керівнику, учню - дипломнику; 

- нормативних актів; 

- предметно – тематичної  картотеки з питань 

освіти; 

- краєзнавчої картотеки; 

- інформаційне обслуговування працівників в 

режимі вибіркового розповсюдження інфор-

мації (ВРІ). 

5. Взаємодія з іншими органами інформації 

5.1 Взаємодія з ДІФ  НМЦ  ПТО м. Харків, бібліо-

течним фондом  Ізюмської міської бібліотеки та 

Ізюмської міської бібліотеки - філії № 1. 

по мірі 

запитів 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

6. Підвищення професійного рівня 

6.1 Участь у роботі семінарів-практикумів для 

 бібліотекарів ПТНЗ в м. Харків. 

по плану НМЦ 

ПТО 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

6.2 Підвищення рівня самоосвіти. постійно Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

6.2.1 Продовжувати роботу щодо впровадження ІКТ 

 у роботі бібліотеки: 

- володіння основами комп'ютерної 

 грамотності; 

- навичками аналітичної та проектної роботи; 

- роботи з аудіовізуальними та електронними 

документами. 

 

протягом року Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  



7. Організація роботи бібліотечної ради та бібліотечного активу 

7.1 Провести збори бібліотечної ради (вибір членів 

ради та активу). 

вересень Якімова В.О., 

 Бондаренко І.І. 

  

7.2 Залучення зацікавлених учнів до  бібліотечної 

роботи. 

протягом року Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

7.3 Залучення учнів бібліотечної ради до реставра-

ції фізично зношеної літератури. 

червень Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

7.4 Участь учнів в проведенні бібліотечних заходів 

та бібліографічній роботі. 

протягом року Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

8. Організаційна робота 

8.1 Оформити передплату періодичних видань на 

2020  рік. 

жовтень Якімова В.О. 

 

  

8.2 Систематизація та розстановка бібліотечного 

фонду по полицям. 

постійно Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

  

 

 

 

 

 

 

Завідувач бібліотеки:                                     Віта  Якімова   


