
ДНЗ «Вільнянський професійний ліцей»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ  
про роботу бібліотеки  

ДНЗ «Вільнянський професійний ліцей» 

за 2017-2018 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бібліотекар  

Маньківська М.В. 



        Враховуючи навчальні та виховні завдання сучасного закладу освіти, 

інтереси читачів, їх вікові особливості, протягом 2017-2018 навчального року 

бібліотека ДНЗ «Вільнянський професійний ліцей» використовувала різноманітні 

методи роботи  задля задоволення потреб користувачів інформацією, створення 

вільного доступу до неї, розширення спектру довідково-бібліографічних  та 

інформаційних послуг. 

Пріоритетним завданням бібліотеки є допомога у вивченні та засвоєнні 

навчальної програми, організація освітньої діяльності та дозвілля учнів старшої 

вікової категорії. Створення сприятливих і комфортних умов для організації 

навчально-виховного процесу, розвитку комплексного навчально-методичного 

забезпечення предметів. Створення позитивного іміджу бібліотеки через пошук 

сучасних, найбільш привабливих для читача форм популяризації книги. 

Бібліотека ліцею працює відповідно до плану роботи, який є невід’ємною 

складовою частиною загального плану роботи навчального закладу. 

План – це не тільки визначення конкретних завдань та основних показників, 

традиційних, інноваційних форм взаємодії  бібліотеки і користувача, а й  

передбачення  кінцевого результату діяльності та виявлення його ефективності.  

Протягом року бібліотека виконувала основні свої функції: формувала, 

зберігала та ефективно використовувала інформаційні ресурси, які сприяли 

розвитку інтелектуального та морального збагачення, духовного зростання кожної 

особистості. Забезпечувала комунікацію і загальнодоступність до електронних та 

паперових інформаційно-документальних ресурсів бібліотеки, а також, світових 

інформаційних ресурсів в мережі Інтернет.  

Бібліотека ліцею у 2017-2018 н.р. забезпечувала потреби навчально-

виховного процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, цілеспрямовану 

допомогу учням в опануванні знаннями із загальноосвітніх та професійно-

теоретичних предметів, вивчення яких передбачає навчальна програма.  

Протягом року, обслуговуючи читачів, бібліотекар вивчала читацький 

інтерес учнів, проводила з ними рекомендаційні бесіди, надавала допомогу учням 

та викладачам у пошуку необхідної літератури. Консультувала читачів з питань 

самостійного пошуку інформації, правилами роботи з довідковими виданнями. 

Проводила роботу з боржниками. 

Окремою ланкою в ДНЗ «Вільнянський професійний ліцей» є робота з 

важкими підлітками та сиротами. На початку навчального року дана категорія 

учнів була записана до бібліотеки. Протягом року з ними проводилися 

консультативні бесіди щодо попередження правопорушень та злочинів у ліцеї та 

за його межами. Бібліотекар рекомендувала учням таку літературу, яка була б 

здатна їх зацікавити. 



Традиційно, в бібліотеці закладу оформлюються тематичні художньо-

ілюстративні виставки, папки, тематичні полички. Разом з класними керівниками 

та майстрами в/н проведено відкриті виховні заходи, виховні години, сформовано 

книжкові виставки, викладки рефератів, тощо.  

Діяльність бібліотеки ліцею у 2017-2018 н.р., як і в попередні роки, була 

спрямована на виховання в учнів любові до Батьківщини. Особлива увага 

приділялася широкій популяризації української літератури, літературі з питань 

освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, 

національно-культурних і духовних надбань нашого народу. 

В травні 2018 року бібліотекарем ліцею на чолі з адміністрацією закладу 

було проведено замовлення  підручників для 10 класу загальної середньої освіти, 

шляхом відбору електронних версій-макетів на базі інформаційно-

телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» (ІТС 

«ДІСО»). 

Систематично бібліотекар ліцею веде роботу щодо оформлення 

документації, пов’язаної з інвентаризацією, списанням застарілої літератури,  

оформленням  періодичних видань, одержанням підручників,  видачею та 

збиранням їх у кінці навчального року.  

Щоденна робота бібліотекаря безпосередньо пов’язана з роботою на ПК. Це 

і підготовка різноманітних довідок, звітів, документації, а також допомога учням 

та викладачам у підбірці необхідних матеріалів для підготовки до уроку, заліку, 

екзамену, інше. 

Протягом навчального року бібліотекою ліцею обслуговувалося 166  

користувачів (станом на 01.09.2017):  

144 – учні навчального закладу;  

22 – педагогічні працівники ліцею.  

Бібліотечний фонд складає 5300 примірників.  

Із них – загальноосвітні підручники – 2642 примірники; загально-

професійні – 1321 примірник; професійно-теоретичні – 1337 примірників.  

Це і довідковий фонд, і наявність програмної та галузевої літератури.  

Бібліотекар та педагоги ДНЗ «Вільнянський професійний ліцей» прагнуть 

розвивати пізнавальний інтерес учнів, виховувати гармонійну особистість, 

високоерудовану, висококультурну.  

Тож, крім індивідуальної роботи, педагогічний колектив закладу 

намагається все більше поширювати масові форми: години спілкували, 

літературно-мистецькі подорожі, вікторини, вечори пам’яті, уроки реквієми, які 

сприяють поглибленню знань і умінь, задоволенню творчих інтересів, розвитку 

здібностей, інтелекту учнів.  


