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 Бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом Державного 

навчального закладу «Вільнянський професійний ліцей».  

Її діяльність завжди спрямована на виконання загальної мети, що 

зафіксована в Законі України «Про загальну середню освіту» — забезпечення 

всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання. 

Протягом 2018-2019 н.р. основними завданнями бібліотеки були: 

✓ піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень; 

✓ інформатизація бібліотечних процесів. Впровадження в роботу бібліотеки 

нових інформаційно-комунікаційних технологій; 

✓ навчання користувачів технологіям інформаційного самообслуговування; 

✓ сприяння реалізації державної політики в галузі освіти; 

✓ розвитку навчально-виховного процесу;  

✓ виховання загальної культури, національної свідомості, правової 

культури, патріотизму; 

✓ поширення інтересу до історії рідного краю; 

✓ сприяння розвитку пізнавальних інтересів учнів, успішному засвоєнню 

навчальних програм;  

✓ створення умов для відкритості фондів і оперативного повідомлення 

читачів про зміст наявного фонду та нових надходжень; 

✓ координація роботи бібліотеки з учнями, педагогами, батьками в 

популяризації книги;  

✓ задоволення інформаційних потреб книгокористувачів, формування в них 

навичок читання, шанобливого ставлення до книги; 

✓ систематична робота бібліотекаря зі збереження та розширення 

книжкового фонду, його поповнення краєзнавчими і бібліотекознавчими 

матеріалами, розширення книжкового фонду; 

✓ проведення масової та індивідуальної роботи з популяризації української 

книги; 

✓ інформування методичних об’єднань про нові надходження підручників 

та методичної літератури. 

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 2018-2019 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. 

Традиційно, в бібліотеці закладу оформлюються тематичні художньо-

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

та майстрами виробничого навчання проведено відкриті виховні заходи, виховні 

години, сформовано книжкові виставки, викладки рефератів, тощо. 

Протягом навчального року книжковий фонд бібліотеки було поповнено 

надходженням підручників для 10 класу. А також, проведено списання морально-

зношеної літератури та підручників, які не відповідають навчальним програмам 

сьогодення. 

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 до уроку, заліку, екзамену, інше. 

Діяльність бібліотеки у 2018-2019 н.р. була спрямована на популяризацію 

книжок, формування світогляду учнів, реальну допомогу кожному в задоволенні 

особистих читацьких інтересів, потреб, запитів. А також, створення позитивного 

іміджу бібліотеки через пошук сучасних, найбільш привабливих для читача форм 

популяризації книги. 

Враховуючи навчальні та виховні завдання сучасного закладу освіти, 

інтереси читачів, їх вікові особливості, протягом 2018-2019 н. р. 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 була 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.  

Вся робота бібліотеки була скоординована з роботою адміністрації ліцею, 

педагогами, керівниками груп, майстрами виробничого навчання. 

 


