Нормативно-правове, інформаційно-консультативне та технічне
забезпечення бібліотеки
1.Нормативно-правове забезпечення – є
2. Паспорт бібліотеки – є
3. Перспективний план оснащення бібліотеки:
- заміна світла на економні світло-діодні лампи;
- заміна стелажів у фонді;
- заміна столів у читальному залі;
- заміна стільців у читальному залі;
- косметичний ремонт.
4. Довідково-пошуковий апарат бібліотеки:
4.1. Алфавітний каталог - так
4.2. Систематичний каталог – нема
4.3. Електронний каталог – нема
4.4. Тематичні картки - так
5. Відповідність бібліотечного фонду запитам користувачів:
Фонд підручників:
Забезпеченість загальноосвітніми підручниками – 32%
Забезпеченість підручниками для спецдисциплін – 40 %;
Електронні посібники – нема
Електронні версії підручників – нема
6-9 – в паспорті бібліотеки
10. Наявність у бібліотеці періодичних видань:
- із загальноосвітніх предметів: - Українська мова і література
- Біологія і хімія в рідній школі
- Історія та правознавство
- Географія та економіка в рідній школі
- Англійська мова та література
- із фахової підготовки: - Завуч
- Шкільна бібліотека плюс
- Соціальний педагог

- Шкільний світ
- Пенсійний кур’єр
- Бібліотечна планета
- Інформаційний збірник МОН
- Профтехосвіта
- Шкільна бібліотека
- Виховна робота в школі
- Фінансовий контроль
- Казна України
- Безпека праці на виробництві
- Пожежна та техногенна безпека
- Надзвичайна ситуація
- Охорона праці
- Календар знаменних і пам’ятних дат
- Народна армія
- Військо України
- інші: - Освіта України
- Перемога
- Позакласний час
- Час Київщини
- Голос України

Роль бібліотекаря у навчально-виховному та
навчально-виробничому процесах ПТНЗ
1. План роботи бібліотеки - є
2. Інформаційна допомога бібліотекаря медпрацівникам у ознайомленні з новими
надходженнями та публікаціями:
щомісяця надається інформація «Нових надходжень», актуальних за тематикою
рекомендаційних списків літератури та інших науково-допоміжних видань, книжкові
виставки, інформацію про заходи, які відбуваються в бібліотеці, а також інформацію,
корисну для користувачів.
Увага приділяється інформуванню вчителів-предметників,
організаторів позакласної роботи, ознайомлення з новою літературою, статтями з
періодичних видань, законодавчими та інструктивними матеріалами з проблем реформи
освіти, організацією навчального та виховного процесу в навчальних закладах, методикою
викладання предметів. Вчителі-предметники використовують в своїй роботі
рекомендаційні бібліографічні списки літератури, підготовлені до пам’ятних дат та
актуальних тем. Бібліотека забезпечує індивідуальною інформацією фахівців. Для них
накопичується інформація з конкретних питань. Також є допомога в інформаційному
забезпеченні користувачів - фонд періодичних видань бібліотеки, книжок. Формування
даного фонду здійснюється шляхом передплати за бюджетні кошти. Репертуар періодики
кожного року коригується.
3. Практична допомога бібліотекаря у підготовці до проведення:
3.1. Уроків: підбірка матеріалу до предметних тижнів: книжкові виставки «Якщо ти
захоплюєшся математикою», «Математика для допитливих», «Люби свій край», «Людина
і природа», «Славні імена», «Політичні права і свободи громадян України», конкурс
знавців творчості Т.Г.Шевченка «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття», бесіда «Сива
давнина», рольова гра «Дипломатичні суперечки», брейн-ринг «Кмітливий
природознавець».
3.2. Заходів, які проводяться в позаурочний час: виховні бесіди: «Ми талановиті!»,
«Євроінтеграція України», «Історія української державності». «Етикет і ми»; бесіда за
круглим столом: «Що таке наш вік?»; конкурс читців «Любіть Україну і пісню її
солов’їну», літературно-музична вітальня «Портрет письменника», диспут «Чи все в житті
стосується тебе?», літературний ранок «Година ввічливості», круглий стіл «Молодь – за
здоровий спосіб життя», брейн-ринг «Ерудит шоу Що? Де? Коли?»
4. Проведення бібліотечних уроків, заходів присвячених знаменним датам та подіям,
організація виставок: (згідно плану)
- калейдоскоп цікавих знань «Презентація книги»
- інтелектуальне казино з екології «Здоров’я без ліків і довголіття без хвороб»
- виставка книг «Книги – ювіляри» (І півріччя, ІІ півріччя 2017 року)
- планові щорічні виставки: «Свято української єдності» (до Дня Соборності України»,
«Юні герої поховані на Аскольдовій могилі» (до Дня пам’яті героїв Крут), «Життя вічне,
слово невмируще» (до Дня народження Т.Шевченка), «День Європи», «Конституція
України найвища юридична сила» (День Конституції України), «24 серпня – День
Незалежності України», «Мудрість козацької доби» (до дня Українського козацтва), «До
Дня визволення України від фашистських загарбників», «Вони захищали нашу рідну
землю» (День партизанської слави), «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства» (13
жовтня)

- книжкові виставки: «Виставки книг до ювілейних дат видатних людей» (на протязі року.
Згідно плану) «Право у нашому житті» (вересень), «Радуйся, земле» (вересень), «Ми за
здоровий спосіб життя» (вересень), «Квітучий Фастів» (вересень – День міста), «Земля
мого роду» (листопад), «Моя а, горда мова» (листопад), «В здоровому тілі – здоровий
дух» (листопад)«Слава Україні, героям Слава!» (грудень), «Краса Землі моєї несказанна»
(грудень)
- день інформації «Українець – патріот своєї Батьківщини» (грудень)
- бібліотечний урок «Книжка для людини, як сонце у житті» (листопад)
- тематична полиця «Цей мудрий світ – бібліотека» (вересень), « Підліток і закон»
(жовтень), «Квітуча планета Земля» (листопад), «Щасливе дитинство» (листопад)
- експрес-інформація «Подорож у країну мов» (вересень)
5. Сценарні плани бібліотечних уроків, виховних годин:
- «Про все цікаве на планеті читай в журналі та газеті!»
- «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього»
- Книжка для людини, як сонце у житті»
- «Українець – патріот своєї Батьківщини»
6. Співпраця бібліотекаря та заступника директора з навчально-виховної роботи,
психологічної служби, керівників гуртків
Допомога в проведенні тематичних заходів, уроків, лінійок, вечорів, зустрічі з
письменниками, священнослужителями, співпраця з рідними випускників загиблими в
зоні АТО.
7. Співпраця бібліотеки та методичної служби: підбір потрібного матеріалу згідно тем,
пошук потрібної літератури в інших бібліотеках міста)
7.1. Участь у підготовці та проведенні педагогічних та методичних рад, засідань
методичних комісій ,предметних тижнів, педчитань тощо:
2016-2017 н.р. – педагогічна рада: (підбір матеріалу для виступу):
Лютий, 2017
-

«Моніторинг якості освіти» - Жаворонкова О.Г. (вчитель укр.мови та літ-ри)
«Психологічні аспекти морального виховання і самосвідомості підлітка» - Сахній
Л.О. (психолог)
«Реалізація принципів розвивального навчання на уроках загальноосвітніх і спец
предметів та позакласних заняттях» Макеєва Т.М. – математик, Папенко О.В. –
вчитель укр.мови і лит-ри, Склярова В.А. – вчитель історії, Марценюк С.П. –
викладач спецтехнологія автослюсарів, Поліщук А.Ю. – викладач спецтехнології
електрогазозварників, Голубенко В.С. – викладач спецтехнології кухарів)

Квітень, 2017
-

«Шляхи вдосконалення форм і методів навчання під час викладання фізики» Єрмак
Д.М. (вчитель фізики)
«Сучасні методи формування мотиваційної складової компетентностей» Перенесієнко О.В. (методист)
2017-2018 н.р. – педагогічна рада: (підбір матеріалу для виступу):

Жовтень, 2017

-

«Формування навичок самостійної роботи на уроках» (методист)

Перенесієнко О.В.

Грудень, 2017
-

«Інноваційні технології, як засіб підвищення якості знань» - Перенесієнко О.В.
(методист)
2016-2017 н.р. – методична рада: (підбір матеріалу):

ІІ півріччя, 2017
-

«Огляд нормативних і директивних документів, новинок психолого-педагогічної й
методичної літератури»
2017-2018 н.р. – педагогічна рада: (підбір матеріалу):

-

«Інформація про нормативні документи з питань організації навчальнометодичного процесу»
«Про організацію і проведення І етапу учнівських олімпіад із загальноосвітніх
дисциплін»
«Про проведення предметних і професійних тижнів у 2017-2018 н.р.»

7.2.

Роль бібліотекаря у роботі над єдиною методичною темою навчального закладу:
ДПТНЗ «Фастівський ЦПТО» у 2015-2020 н.р. працює над науково-методичною
темою «Поєднання зусиль навчального закладу та громадськості в процесі
навчання і виховання учнів»
Науково-методична тема центру на 2016-2017 н.р. «Сучасні підходи до
використання педагогічних технологій, методик (систем) у навчально-виховному
процесі»
Науково-методична тема центру на 2017-2018 н.р. «Підвищення результативності і
якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження нових технологій»

7.3.

Роль бібліотекаря у вивченні, узагальненні та впровадженні передового
педагогічного досвіду:
Підбір матеріалу передового педагогічного досвіду (міста, району,
області) та допомога викладачам і майстрам в його вивченні.

7.4.

Роль бібліотекаря у роботі школи молодого педагога:
Поради молодому педагогу: «Я вперше іду на урок», «Зайди в клас і не хвилюйся»
Підбір матеріалу: «Що таке урок і заняття?», «Що таке робочий навчальний план,
тематичний план, поурочно-тематичний план?», «Структура уроку теоретичного
навчання, виробничого навчання», «Які уроки є: формування знань, формування
навичок, самостійної роботи, комбінований , інструктування, перевірних робіт,
«Що таке дидактика?»
Допомога у накопичуванні матеріалу для матеріально-технічного забезпечення
уроку (підручник, інформація до уроку, цікаві факти і т.д.)

8. Допомога бібліотекаря у підготовці учнів до:
- уроків (підбір матеріалу до відповідних тем, літератури)

- ДПА, ДКА (підбір матеріалу до відповідних тем, літератури)
-ЗНО (створена папка для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, де
надана інформація до підготовки до ЗНО)
9. Участь бібліотекаря в обласних семінарах бібліотекарів, конкурсах, конференціях:
- cемінари – 01.06.17 р. , 16.11.17 р.
- конкурси: виховна година «Спорт і я – веселе життя» (2012 р.), «Хмарні
технології»( 2014 р.), «Історія Фастова та Фастівського району» (2015 р.), «Освіта
дорослих - невід'ємна складова освіта впродовж життя»( 2017 р.), сценарій
«Різдвяний ярмарок» (2017 р.)
- друк, форум педагогічних ідей (журнал «Відкритий урок » № 7-8, 2015 р.) –
«Фандрейзинг – джерело додаткового фінансування бібліотек»

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог та
естетичне оформлення бібліотеки
1. Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам:
1.1.Площа бібліотеки – 114 м2
1.2.Наявність читального залу - є
1.3.Кількість посадочних місць - 50
1.4.Наявність книгосховища - є
1.5.Повітряно-тепловий режим – 16-170С
1.6.Природне і штучне освітлення – є
2. Технічний стан приміщення:
2.1.Капітальний ремонт - ні
2.2.Косметичний ремонт – буде проводитися у 2018 році
2.3.Забезпеченість сучасними меблями – стелажі у читальному залі
3. Естетичне оформлення:
- дизайн приміщення - фото
- постійні виставки – «Ти рідна матінка, моя Земля», «Встань за себе,
за Родину, за державу Україну», «Підвищуємо професійну
компетентність педагога», «Я майбутнє твоє Україно», «Увага! Нова
книга,4 виставки за спец предметами, виставка каталогів підручників
з загальноосвітніх і спец предметів.
- змінні виставки – за план роботи
- наявність сучасних стендів - нема

