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І. Головні напрямки діяльності  бібліотеки ВПУ №17на 2017 

рік 
 

Інформаційно-бібліотечний  центр училища–, центр освіти, науки, 

розвитку, самореалізації, культури, дозвілля, творчого спілкування для усіх, без 

винятку користувачів нашого учбового закладу. Задачі  центру 
визначаються : 

    Забезпечити: 

         - виконання завдань загальнодержавних та регіональних програм;  

         - збереження бібліотечного фонду бібліотеки;       

                      - вільний доступ користувачів до краєзнавчих, вітчизняних і світових 

інформаційних ресурсів; 

                      - розкриття фонду бібліотеки у для задоволення  професійних, 

духовних потреб   користувачів     

                         -  якісне обслуговування користувачів шляхом популяризації 

електронних послуг та електронних баз     даних; 

                     - широку популяризацію та рекламу довідково-інформаційних 

ресурсів; 

    - запровадження в практику роботи  інформаційно – бібліотечного 

центру у нових інформаційних технологій та бібліотечних  інновацій. 

                   Сприяти:  

                     -  розширенню кола спонсорів            

                     - покращенню  іміджу  бібліотеки;     

                 - підвищенню професійної компетентності фахівці .  

1. Пріоритетні напрямки  діяльності  інформаційно-
бібліотечного центру  

                              - просвітницька робота щодо героїзації, увічнення пам’яті 

захисників України  

                 - сприяння національно-патріотичному розвитку особистості; 

                - інформаційна підтримка ВПО; 

                   - просвітницька та популяризаторська робота  до Дня відзначення в 

Україні 500-річчя Реформації; до року 

                       Української революції 1917-1921 років.   

            - екологічна просвіта населення 

            - доукомплектувати фонд літературою та періодичними виданнями з 

питань духовності, з історії та  відродження національної 

культури, родинно-побутових проблем, здорового способу життя; 

            - допомагати учням якомога цікавіше та змістовніше організувати 

своє дозвілля . 
                               

                                                                                        



ІНФОРМАЦІЙНО   -  БІБЛІОТЕЧНІ   РЕСУРСИ 

 

Зміст  роботи Форми і напрямки Обсяг Термін 

виконання 

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ 

 

*Комплектування фонду 

 

 Придбання   літератури 

 

 Передплата періодичних  

видань 

 

 

 Робота з картотекою 

надходжень періодичних 

видань 

 

 Робота з інвентарними 

книгами; 

 

 Робота з книгою 

сумарного обліку 

бібліотечного фонду  

 Робота з новими 

надходженнями до 

 

 

- Державна програма комплектування фондів 

2012-2016 роках ; 

-  Згідно пріоритетних напрямків роботи 

 

журналів та газет України 

 

Всього 

 

- Реєстрація надходжень періодичних видань 

до бібліотеки в « Картотеці періодичних 

видань» 

 

- Систематично виключати списану 

літературу з інвентарних книг та 

записувати нову 

- Систематично вести записи у 3-х частинах 

книги сумарного обліку бібліотечного 

фонду бібліотеки 

- проводити всі необхідні робочі процеси з 

новою літературою(штемпелювання, та 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

 

1Уквар. 

 

 

Постійно 

 

 

 

Протягом 

року 

 

По мірі 

необхідності 

 

Протягом року 



бібліотеки 

 

 

 

 

 

 

 Поточний ремонт та 

поновлення 

пошкоджених видань; 

 

 

 

 Поповнення  

 Книжкового фонду 

дарунками від 

користувачів 

 

 

 

 

 

Списання, як інструмент 

розвитку фондів 

 

 

інше) 

 

- Проводити  благодійну акцію « З миру по 

книзі бібліотеці -  фонд» 

 

- Складання актів про надходження 

бібліотекою книг у дарунок. 

 

- Здійснення поточного ремонту 

пошкоджених видань: 

-користувачами 

-працівниками бібліотеки  

-  -санітарно-гігієнічна обробка приміщень 

 

 

СПИСАТИ (всього):                                          

 

- Зношені видання: 

  

- Не користуються попитом; 

 

- Загублені читачами; 

 

- Скласти акти на списання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року 

 

 

Протягом року 

 

 

Протягом року 

 

Протягом року 

 

Протягом року 

 

 



Організація та використання 

бібліотечних фондів: 

 

 

 Розкриття фонду у 

вільному доступі: 

 

 

 Забезпечення 

інформацією про нові 

надходження 

 

 

 Вивчення незадовільного 

попиту, аналіз  

 

 

 Постійно вести « Зошит 

відмовлень» 

 

 

 Забезпечення 

оптимальних умов 

збереження фонду. 

Контроль за станом 

збереження у процесі 

- змінити розташування стелажів  та шафів з    

періодикою з метою підвищення ефективності     

використання журналів і газет 

 

- перенести частину художньої літератури з 

книгосховища  до  відкритого доступу 

абонементу. 

 

- оновлювати тематичні полиці «Читачі 

читають, читачі рекомендують» ,» Книги, що 

пройшли випробування часом», «Сучасна 

українська література» 

 

- Постійне поповнення виставки нових 

надходжень «Увага , нові надходження до 

бібліотеки!» 

 

- Вести «зошит доукомплектування» 

- Здійснювати постійний контроль за рухом 

під час обслуговування користувачів; 

 

- Застосовувати грошові застави за особо 

цінну літературу; 

- Робота с класними керівниками і 

майстрами виробничого навчання за 

своєчасне повернення літератури; 

 Ш квартал 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

 

 



обслуговування читачів 

 

Поточний ремонт та 

поновлення пошкоджених 

видань ; 

 

Система каталогів та 

картотек 
 

 

 

 

-  Виховувати у читачів культуру читання і 

дбайливе ставлення до книжок; 

- Поточний ремонт та поповнення 

пошкоджених видань; 

- Санітарно-гігієнічна обробка приміщення 

бібліотеки; 

- Редагування Систематичного та 

Алфавітного каталогів; 

-  Продовження роботи по створенню 

електронного каталогу  

- Розстановка карток  до нових надходжень в 

СК. 

- Вилучення карток на списану літературу 

РЕДАГУВАННЯ в СКС 

 Відкрити нові рубрики в СКС, ураховуючи  

пріоритетні напрямки в роботі бібліотеки, 

ювілейні дати та потреби сьогодення країни  

«2017 рік - рік міжнародного туризму».,»2017 

рік - рік Японії», « 20 лютого –День героїв 

Небесної сотні», «8 травня – день пам’яті та 

примирення», «21 листопада - день гідності та 

свободи» , «Герої АТО», «85 років 

Дніпропетровської області» та інші  

- постійно доповнювати новими матеріалами 

та вести: 

- картотеку краєзнавчої літератури 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- картотеку творів українських письменників 

- картотеку сценічного матеріалу 

- педагогічний досвіт 

- на допомогу майстрам виробничого 

навчання та викладачам 

- картотеку періодичних видань 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНО  - БІБЛІОГРАФІЧНЕ   ЗАБЕСПЕЧЕННЯ  КОРИСТУВАЧІВ 

 

    НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ  ЗМІСТ  РОБОТИ ОБСЯГ ТЕРМІН 

ВИКОНАННЯ 

 Бібліотека на допомогу 

самоосвіти ти освітнім 

програм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Провести до міжнародного Тижня 

прав людини: 

- віртуальна інформаційна година 

« Сторінками законів України» 

(зустріч з юристом) 

- урок правознавства «Закон і 

молодь» 

- підготувати інформаційну 

виставку-подорож»Японія на 

сторінках газет і журналів» 

 - підготувати та провести День 

нових надходжень: 

Оформити виставку-огляд 

літературних новинок» Читайте 

новинки»(нові надходження до 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бібліотеки). 

- Постійно оновлювати 

інформаційні стенди 

«Бібліотека інформує читачів», 

«Інформаційна мозаїка» 

- Створити в соціальних мережах 

сторінку в фейсбуці для надання 

інформації про роботу бібліотеки. 

- Постійно оновлювати 

інформаційний стенд 

«Бібліотечний вісник» 

 

 Продовжувати роботу з 

інфотекою: 

  - систематично поповнювати 

новими матеріалами всі папки 

інфотеки; 

 вести « краєзнавчу картотеку»; 

 Популяризація бібліотечно - 

бібліографічних знань: 

 Проведення екскурсій по 

бібліотеці; 

 Проведення бібліотечного уроку 

«Як користатися  довідково - 

бібліографічними виданнями» 

 Проведення індивідуальних 



 

 Виховання інформаційної 

культури користувачів: 

консультацій  та бесід про 

організацію та використання  

окремих частин ДБА за 

методикою бібліографічного 

пошуку. 

 

Бібліотека , як інформаційний 

центр 

 Збирання та систематизація 

інформації по створенню 

електронного забезпечення 

викладачів , майстрів в/н та учнів 

учбовими посібниками; 

 Постійно готувати матеріал до 

виховних та інформаційних годин, 

згідно  училищного плану роботи; 

 Постійно  брати участь у  роботі 

методичних комісій; 

 Допомога у проведенні масових 

училищних заходах. 

Бібліотека та краєзнавче 

інформування 

- Постійне поповнення новими 

матеріалами тематично папки 

«Історія м.Дніпро» 

- Розпочати збір матеріалів для 

створення куточку видатного 

поета Дніпропетровщини 

  



В.Коржа. 

- Оформлення виставок краєзнавчої 

тематики; 

- Підготовити та провести  

виставку-огляд нової 

краєзнавчої літератури. 
- Підготувати та провести 

«Екскурсію – подорож  по парку 

ім..Глоби ( з краєзнавчого циклу 

«Сади та парки 

Дніпропетровщини». 

- Створити нову рубрику «Ювіляри 

дніпровья  -2017» 

- Доповнювати новими 

матеріалами «краєзнавчу 

картотеку». 

- Виконувати бібліографічні 

краєзнавчі довідки 

Бібліотека буде сприяти 

формуванню патріотизму 

Систематично доповнювати новими 

матеріалами рубрику в СКС «Друга 

світова війна». 

- Створити нові рубрики в СКС: «8 

травня – день пам’яті  та 

примирення», «20 лютого – день 

Героїв Небесної Сотні»,»Герої 

АТО», «21 листопада-День 

  



Гідності та Свободи». 

- Проведення масових заходів з 

патріотичного виховання молоді. 

- Проведення масових заходів 

згідно плану. 

 

 

СОЦІОКУЛЬТУРНА ТА ПОПУЛЯРИЗАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

1. Розділ 

Соціокультурних 

Проектів 

Проект «Імена: відомі та повернені із забуття ( до ювілеїв українських 

письменників): 

*Підготовка та проведення циклу мультимедійних виставок-

презентацій документів «Барвисте сузір`я українських 

письменників»(з використанням інтерактивних форм роботи): 

 

-«Хто де живе, а я – у неба дзвоні…»(80 років від дня народження 

Євгена Гуцала) – літературний захід 

січень 

-«Євген Маланюк. «На Хресті слова розіп`ятий…»(120-років від дня 

народження письменника)- літературний захід 

 

лютий 

-«Що б з мене було»(135 років від дня народження Архипа 

Тесленка) – літературний захід 

Березень 

 

Година поезії «Золоті сторінки української поезії»( до Всесвітнього 

Дня поезії) 

березень 



-«Я все життя збираю людські долі…»(90 років від дня народження 

Анатолія Дімарова) 

квітень 

-«Сівач добра людського»(105-років від дня народження 

письменника Михайла Стельмаха) 

травень 

-«Сміємось, одже не здаємось»(95 років від дня народження Павла 

Глазового) 

вересень 

-Богдан Лепкий. Все життя і талант він присвятив своєму 

народові»(145 років від дня народження письменника) 

жовтень 

-вечір-портрет «Поет прямої мови: Малишко, якого ми не 

знали»(105 років від дня народження поета)- вечір - портрет 

листопад 

- «В’ячеслав Чорновіл: постать на тлі доби»(80 років від дня 

народження політичного діяча). 

грудень 

*Відео-уроки по творчості українських письменників-

ювілярів(знайомство із творчістю, вікторина на знання творів, діалог 

з аудиторією «Що я думаю про цього письменника?») 

Протягом 

року 

Проект «Бібліотерапія» - комплекс заходів з популяризації здорового способу 

життя та екології 

-«Талісмани і обереги» (Загадковий і таємничий світ наших 

пращурів) 

січень 

-«Магія слова» (Творча і руйнівна сила слова) лютий 

-«Святі жінки в православ’ї»(Велике і піднесене служіння жінки: 

турбота, самовідданість, милосердя, доброта) 

лютий 

-«Душа співає, плаче і веде»(Дивовижний інструмент нашого життя) березень 



-«Рослинні олії. Правда про цілющі властивості»  квітень 

-«Доступні методи зміцнення здоров’я» травень 

-«Теплі рецепти перемоги над застудою»(Як вберегти себе у 

зимовий період від інфекційних захворювань) 

вересень 

-«Звички, які вам заважають і допомагають» жовтень 

-«Таємниці лікування сіллю» листопад 

 

 

Проект «Відкриваємо Україну разом з відомими та успішними!» - 

інформаційно-презентаційні мандри по містах, відомих та невідомих 

туристичних маршрутах України, які пов’язанні з життям і 

діяльністю великих українців: 

Протягом 

року 

-«Українські традиції у сучасному вимірі» - етнографічний екскурс 

з співачкою Русланою Лижичко 

січень 

-«Шляхами Володимира Великого» по - історичний хронограф 

князівству Володимира Великого 

лютий 

-«Мандруймо разом Гоголівськими місцями» - пізнавально-

розважальна мандрівка 

березень 

«Золоті сторінки української поезії»- година поезії ( до всесвітнього 

дня поезії) 

березень 

« За Україну, за честь, за волю, за народ»- презентація виставки ( 

до Дня національної гвардії України) 

Березень 

26.03. 

-«Куточок всесвіту – крізь призму мистецтва» - пізнавальна година 

галереєю Євгенії Гапчинської та іншими музеями м.Київ 

квітень 

«Пасхальне яєчко – символ життя» -(виставка-експозиція) квітень 



Година пам’яті  «Немає невідомих солдат» (до Дня пам’яті  та 

примирення, присвячених пам’яті  жертв  в Другій Світовій війні» 

травень 

«Серцем до неньки горнуся» тематичний вечір (до  міжнародного 

Дня матері і сім’я» 

травень 

-«Наукова та культурна спадщина Фридриха Фальц-Фейна» - 

інформаційна подорож Асканією-Новою 

травень 

«Вишивала дівчина вишиванку…» Тематична година ( до 

всесвітнього дня вишиванки) 

травень 

-«Дзвони Почаєва: дзвін-передзвін, це голос Господа, так кличе він» 

- година духовності з нагоди дня памяті Іова Почаївського 

вересень 

«Козацький край мій, славне придніпров’я» - патріотична година ( 

до Дня українського козацтва та дня захисника України) 

жовтень 

-«Івано-Франківськ: відкриття, враження, знайомства»(Знайомство з 

краєм та митцем слова Юрієм Андруховичем, творчість якого гідно 

презентує нашу країну у світовій спільноті) – віртуальна подорож 

жовтень 

-«Рідне місто моє, ти посіло Дніпровські пороги» - краєзнавча 

зупинка з нагоди 162 річчя Дмитра Яворницького 

-«Легендарний край – легендарного гетьмана» - історично-

патріотичний калейдоскоп Черкащини- історичної спадщини 

гетьмана всієї України Богдана Хмельницького. 

грудень 

Проект «Моя свята і рідна Україна» - підготовка та проведення інформаційно-

освітніх заходів до державних свят та пам’ятних дат України. 

-«Різдво в різних країнах світу» - віртуальна подорож до Різдва 

Христового 

січень 

-«Україна Соборна» - мультимедійний урок патріотизму до дня 

Соборності України 

січень 



-«Герої далеких і близьких епох» - урок мужності до Дня памяті 

героїв в Україні 

лютий 

-«Патріотичний нон-фікшн Бориса Гуменюка» - флеш бек-

презентація до Дня героїв Небесної сотні 

лютий 

-«Там, де звучить рідна мова, живе український народ» - тематична 

зустріч до Дня рідної мови 

лютий 

-«Жінка – найчарівніше творіння Землі!» - музично-поетичний 

вечір до Міжнародного жіночого дня 

березень 

-«Чорнобиль: трагедія, подвиг і пам'ять» - зустріч – спомин до Дня 

Чорнобильської трагедії 

квітень 

 -«Жили та горіли разом зі своєю країною» - вечір спомин до Дня 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

квітень 

-«Душа, що не знає літер – мертва душа!» - тематична панорама до 

Дня слов’янської писемності і культури 

травень 

-«Просвітителі слов’ян» - постійно діюча ілюстративно-

документальна виставка-екскурсія до Дня слов’янської писемності 

та культури 

травень 

-«Україна-Європа: діалог крізь віки та кордони» - ін форм-досьє до 

Дня Європи 

травень 

-«Діти – майбутня історія нашої країни» - тематична гра до Дня 

захисту дітей 

червень 

-«Закон світлого сьогодення та щасливого майбутнього» - 

ілюстративно-документальна виставка до Дня Конституції 

червень 

-«Синій, як море, як день, золотий. З неба і сонця наш прапор ясний» 

- урок патріотизму до Дня Державного Прапора України. 

серпень 

-«Любіть Україну, як сонце любіть…» - патріотична панорама до серпень 



Дня Незалежності України. 

«Експедиція до країни здоров’я»- година здоров’я( до Дня фізичної 

культури та спорту) 

вересень 

-«Мандрівка довжиною в тисячі кілометрів починається з одного 

кроку» - бібліоглобус до Всесвітнього Дня туризму. 

вересень 

- Презентація книги «Катастрофа і тріумф. Історії українських 

героїв» до Дня захисника України. 

жовтень 

-«Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і п’янить…» - Свято 

українського слова до Дня української писемності та мови. 

листопад 

-«На лінії вогню: хроніка неоголошеної війни» - прес-діалог До Дня 

Гідності та Свободи. 

листопад 

-«Злочин влади – трагедія народу» - відео-урок з обговоренням до 

Дня памяті жертв голодоморів. 

листопад 

-«Добровольчі батальйони на передовій» - історичний урок до дня 

збройних сил України. 

грудень 

-«Сніговий літопис новорічних традицій» - новорічний 

калейдоскоп. 

грудень 



 Цикл виставок   до ювілейних дат видатних особистостей та 

подій: виставка-реквієм «Це страшне слово ГОЛОКОСТ» ( до Дня 

пам’яті  Голок осту», «Крути –символ любові до Вітчизни». 

Виставки літератури до Дня Святого Валентина «Дивосвіт любові», 

виставка пам’ять «Небесна Сотня у вирій полетіла»( до Дня героїв 

Небесної Сотні», «Сумні дзвони Бухенвальду» ( до міжнародного 

Дня  визволення  з фашистських концтаборів», виставка-реквієм 

«Чорна трагедія на кольоровій землі» ( до Дня Чорнобильської 

трагедій, виставка «Рівноапостольних Кирила та Мефодія та Дня 

слов’янської писемності і мови». Також цикл виставок 

,присвячених письменникам – ювілярам та видатним  діячам. 

 

Організувати роботу 

бібліотеки -

опираючись  на 

_законодавчі 

документи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення масових   заходів  згідно документам: 

  ►Закон України : 

- Про культуру; 

- Про правовий статус та вшанування пам’яті  борців за 

незалежність України у ХХ  столітті. ( №2538 від 09.94.2015) 

- Про увічнення перемоги над нацизмом  у Другій  світовій війні 

1939—1945 рр. ( №315 від 09.04.2015) 

►Укази президента: 

- Указ Президента України №357/2016 « Про відзначення  в 

Україні 500- річчя Реформації» 

- Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 « 

Про стратегію національно- патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки. 

- Указ Президента України № 17/2016» Про заходи з відзначення 

100-річчя подій Українською революції 1917-1921 років». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у реалізації 

державних, міських 

програмах 

 

- Про вшанування подвигу учасників Революції  Гідності  та 

увічнення  пам’яті Героїв Небесної Сотні (№69 від 11.02.2015) 

- Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді. (№334 від 12.06.2015). 

- Про присудження щорічної премії Президента України 

«Українська книжка року»(№36 від 25.06 2015) 

Концепція  якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого 

розвитку України до 2025 року; 

►Постанови Кабінету Міністрів: 

- про  схвалення Концепції державної  політики щодо розвитку 

національної видавничої справи та популяризації читання на 

період до 2020 року.(Проект розпорядження) 

○2017 рік – проголошено Організацією Об`єднаних   Націй  

Міжнародним роком сталого туризму в інтересах розвитку. 

○2017 рік – проголошено роком Української революції 1917-

1921 років ( згідно з Указом Президента України від 22 січня 2016 

року №17/2016) 

○2017 рік – оголошений Президентом України роком Японії в 

України. 

▪Бібліотека буде орієнтуватися на такі Програми: 

Обласні програми: « Концепція державної програми підтримки та 

розвитку читання на період до 2018 року»,»Регіональна цільова 

соціальна програма « молодь Дніпропетровщина» на 2012-2021 рр.», 

«Програма  розвитку сімейної та гендерної політики у 

Дніпропетровській області на 2012-2021 рр»,Програма  захисту прав 

дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській 



області на 2016 -2020рр», «Програма розвитку туризму у 

Дніпропетровській області на 2014-2022рр», «Регіональна програма 

інноваційного розвитку на період до 2020 р.»,»Програма 

збереження та розвитку об’єктів культурної спадщини, 

розташованих та території Дніпропетровській області на 2014-2019 

рр.», «Програма розвитку українського козацтва в 

дніпропетровській області на 2008-2017 рр.», «Обласна програма 

«здоров`я населення Дніпропетровщини» на 2015-2019 рр.», 

«Комплексна програма соціального захисту населення 

Дніпропетровської області на 2015-2019 рр.» міські програми : 

«Комплексна програма соціального захисту ветеранів війни та праці 

м. Дніпропетровська «Ветеран» на 2013-2017 рр.» 
 

 

 


