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І. Основні завдання і напрямки діяльності бібліотеки
Бібліотека – один із найважливіших продуктів розвитку людської
цивілізації. Вона – основа освіти й самоосвіти, тому що за своєю суттю є
Берегинею людського знання. Бібліотека відіграє важливу роль у формуванні
творчої, працелюбної особистості, розвитку в неї індивідуальних здібностей і
талантів, забезпечення умов самореалізації, духовного самовдосконалення,
формування вмінь міжособистісного спілкування.
Головні завдання
бібліотеки ДПТНЗ «Фастівський ЦПТО»:
найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;
надання інформаційно-методичної допомоги учням і педагогам в
оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу;
виховання в учнів інформаційної та читацької культури, уміння
користуватися літературними джерелами бібліотеки, формування в учнів
потреби в систематичному читанні літератури, яке сприяє розвитку творчої
думки, пізнавальних інтересів і здібностей. У новому навчальному році
бібліотека буде працювати над проблемою «Формування інформаційної
культури учнів в умовах інформатизації суспільства».
Для виконання цих завдань визначено основні напрямки роботи
бібліотеки:
·
моделювання універсального бібліотечного фонду, що відповідає
профілю закладу, змісту освітнього процесу, його інформаційним,
виховним та культурологічним функціям, а також запитам, інтересам
користувачів;
·
максимального розкриття фонду через сучасні форми наочної
популяризації літератури та оптимізацію довідково-бібліографічного
обслуговування;
·
формування інформаційної культури користувачів бібліотеки;
·
упровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій
та використання медіа-ресурсів у практиці роботи;
·
створення умов у бібліотеці для позитивної мотивації читання.
Одним із найважливіших завдань роботи
бібліотеки є завдання
середньої освіти: «…виховання шанобливого ставлення до родини, поваги
до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних
цінностей українського народу та інших народів і націй» (Стаття 5 Закону
України «Про освіту»).
В основі роботи
бібліотеки незмінним залишається динамічне
гармонійне співвідношення різноманітних форм і засобів виховання на
основі гуманістичного осмислення єдності внутрішнього світу особистості.

ІІ. Аналіз основних показників роботи
бібліотеки за 2017 – 2018 н.р.
Бібліотека є структурним підрозділом ДПТНЗ «Фастівський ЦПТО», яка
здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення
навчально-виховного процесу. Свою роботу вона організовує спільно з
педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої
документації.
Робота бібліотеки ведеться згідно річного плану. Вона спрямована на
національне, громадське, трудове, естетичне, екологічне, правове, етичне
виховання; виховання культури читання учнів, поповнення і збереження
книжкових фондів. Робота бібліотеки ДПТНЗ «Фастівський ЦПТО», у 2017 2018 навчальному році спиралася на вирішення завдань по інформаційному
забезпеченню навчально-виховного процесу та здійснювала інформаційнобібліографічний супровід упровадження Державних стандартів освіти.
Бібліотекар Кривобок О.О. на протязі року:
×
здійснювала системну, цілеспрямовану допомогу учням в
успішному засвоєнню навчальних програм, розвитку їх творчого мислення,
пізнавальних інтересів і здібностей з використанням бібліотечного ресурсу;
×
надавала інформаційну підтримку педагогічним працівникам у
підвищенні методичної культури та педагогічної майстерності, допомогу в
діяльності вчителів й учнів в освітніх проектах;
×
формувала в учнів навички незалежного користувача бібліотеки,
навчали користуватися книгою й іншими носіями інформації, пошуку,
відбору й критичній оцінці інформації;
×
удосконалювала традиційні й освоєнні нові бібліотечні технології.
Забезпечували можливості найбільш повного й швидкого доступу до
документів. Надавали методичні консультаційні допомоги педагогам,
батькам,учням, що вчаться в одержанні інформації;
×
використовувала різні форми проведення масових заходів;
× працювала над проектом Трипільської культури
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•
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Книга постійне джерело знань, здобутих людством протягом віків.
Спілкування з книгою допомагає дитині оволодіти певною сумою знань.
Отже, заходи, які проводить бібліотека, орієнтовані на пробудження інтересу
до книги, виховання бережливого ставлення до книги:
цикл бесід та консультацій «Правила поводження з підручником», «Правила
користування бібліотекою», «Як працювати з книгою» тощо;
екскурсії до бібліотеки «Книжкове царство і мудра держава»;
вересневі зустрічі у бібліотеці;
«Дні відкритих дверей» для батьків та учнів;
перегляд літератури : науково-пізнавальної, популярної, художньої;
виставки книг до предметних тижнів;
літературний вечір Шевченківські читання;

• бесіди «Історія української державності», «Шлях підручника до читача»,
«Етикет і ми», «Найсвятіше в світі слово – Мати» ;
• літературний ранок «Дарують мудрість дітям книги»;
• літературний вечір «Національні джерела України»;
• вікторини «Родословна прапора, герба та гімну України», «Я вірую в любов,
яка тримає світ», «Ці цілющі лікарські рослини», «У вільну хвилину:
загадки про природу», «Жити за законами держави»;
• виховна бесіда «Ми талановиті» (І курс), «Євроінтеграція України» (ІІ, ІІІ
курс);
• бібліотечний урок «Книжка для людини, як сонце у житті»;
• бесіда за круглим столом «Музика і поезія у віршах поетів України» ;
• літературна година «Хай квітне щаслива моя Україно!»;
• екологічна подорож «Світ неповторний та чудесний»;
• брей-ринг «Ерудит шоу Що? Де? Коли?»;
• конкурс читців «Вірші про Україну», ;
• день інформації «Українець – патріот своєї Батьківщини», «Знати свої
права», «Здоровий будеш-все добудеш»;
• літературні виставки «Книги – ювіляри 2018 року»;
• акції серед учнів та працівників: «Живи, книго!», «Книга в дарунок
бібліотеці», «Найкращий читач року» ;
• творчий конкурс «Твори добро»;
• тематична поличка «Мова - державна перлина!», «Цей мудрий світ бібліотека», «Екологічні пріоритети держави», «Квітуча планета Земля»,
«Підліток і закон», «В здоровому тілі - здоровий дух», «Чи є на світі, щось
цінніше»;
• книжкова полиця «Земля мого роду», «Щасливе дитинство»;
• книжкові виставки: «По предметним тижням», «Україна – європейська
держава!», «Люби свій край», «Квітучий Фастів», : «Слава Україні, Героям
Слава!», «Україна – єдина країна!», «Моя ти рідна, горда мова », «Краса
Землі моєї несказанна», «Екологія сьогодні», «Охорона праці - охорона
життя», «Право у нашому житті», «Ми за здоровий спосіб життя», «Виставки
книг до ювілейних дат видатних людей та ювілейні події навчального року»,
«Виставка однієї книги», «Знайомтесь: нові книжки», «Прочитай сам,
зацікав товариша», «Виставка книг-ювілярів 2018 року».
Книга – головний засіб навчання. Читати систематично й осмислено
навчає навчальний заклад, і багато в чому читацька доля дитини залежить
від того, наскільки бібліотекар разом із педагогами прилучає учнів до книги,
закріплює навички читання, розвиває художній смак і самостійність
суджень, розширює діапазон читацького досвіду та знань.
Бібліотека – структурний підрозділ освітнього закладу, діяльність
якого націлена на накопичування, оброблення, зберігання та поширення
інформації для забезпечення освітнього процесу інформацією та ресурсами.
Сьогодні важко уявити ефективне виконання зазначених завдань без

використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), саме ІКТ
допомагають зробити бібліотеку сучасною, розширити її інформаційний
простір. . За допомогою традиційних додатків до Microsoft, як Power Point,
Publisher, Excel, укладено каталоги підручників загальноосвітніх предметів
10-11 клас та підручників по спец предметах за професіями, папки з
виховних годин, інструктажів.
Показники бібліотечної роботи – це характеристика діяльності
бібліотеки професійно-технічного навчального закладу:

1. Бібліотечний фонд
Бібліотечний фонд
І. Основний бібліотечний фонд (без
урахування підручників)
Загальнополітична
Технічна
Сільськогосподарська
Художня
Інша література
На електронних носіях
Періодичні видання
ІІ. Фонд підручників
2. Кількість читачів:
Учнів – 380
Педагогів – 62
Інших користувачів -22
3.
4.
5.
6.

Книгозабезпеченість - 3,25
Читанність – 71,7
Відвідуваність – 3,4
Обертаність – 0,10

Станом на 01.09.2018 р.
назв
примірників
1508
1508
9
1087
412
29
350

9
1087
412
26
13824

ІІІ. Діяльність бібліотеки щодо гуманізації навчально-виховного процесу
та духовного становлення учня
Найменування заходів
п/п

Дата
проведення

Відповідальна
особа

Відмітка
про
виконання

Робота з читачами щодо формування і задоволення їхніх читацьких потреб
1

Записати до бібліотеки першокурсників

вересень

бібліотекар

2

Звірка читацьких формулярів зі списками
учнів по групам та списком працівників
закладу.
Провести перереєстрацію читачів
бібліотеки

вересень

бібліотекар

вересень

бібліотекар

3
4

Проводити з читачами бесіди про правила
користування бібліотекою

протягом
року

бібліотекар

5

Організувати екскурсії до бібліотеки
центру для першокурсників

вересень

бібліотекар

6

Проводити роботу з ліквідації
заборгованості читачів

протягом
року

бібліотекар

Реклама бібліотеки
1

Виготовлення та розповсюдження
рекламних буклетів

протягом
року

бібліотекар

2

Оформлення виставки, присвяченій
книгам-ювілярам і іншим
знаменних дат календаря
Організація екскурсій у бібліотеку центра
дітей в День відкритих дверей

протягом
року

бібліотекар

ІІ семестр

Бібліотекар,
адміністрація

3

Індивідуальна робота з читачами
Проводити індивідуальне консультування
читачів при виборі книги:
• - рекомендаційні бесіди;
• - бесіди про прочитане;
• - індивідуальні консультації біля
книжкових виставок;
• - абоненти індивідуальної інформації
2 Провести групові та індивідуальні аналізи
читацьких інтересів по групам
3 Групове консультування читачів з уже
сформованим інтересом при виборі книг:
• - рекомендаційні списки літератури;
1

протягом
року

бібліотекар

січень
травень
протягом
року

бібліотекар
бібліотекар

• - бібліографічні огляди літератури;
Т- тематичні бесіди з визначеної теми
4 Оформити виставку формулярів кращих
читачів
5 Аналіз читацьких формулярів: «Що
читаємо? Як читаємо?»
6 Видача навчальної літератури.
7

8
9

Рекомендувати художню літературу та
періодичні видання кожному читачеві
бібліотеки.
Обслуговування учнів центру згідно
розкладу роботи бібліотеки.
З метою залучення читачів до бібліотеки:
- поповнити фонд новими виданнями;
популяризація
фонду
засобами
книжкових виставок, оглядів, масових
заходів

протягом
року
грудень

бібліотекар

протягом
року
постійно

бібліотекар

щодня

бібліотекар

протягом
року

бібліотекар,
викладачі,
учні

бібліотекар

бібліотекар

Взаємодія бібліотеки з педпрацівниками
1

2

3

Спільна робота бібліотеки та
педагогічного колективу щодо
збереження фонду підручників:
- організація видачі – прийому
підручників разом з класними
керівниками груп;
- робота з ліквідації заборгованості
підручників
Інформаційне
забезпечення
вчителів
новинками літератури, які надійшли до
бібліотеки центра
Надання методичної допомоги до уроку.

Надання методичної допомоги молодому
вчителю.
5 Консультаційно-інформаційна робота з
МО вчителів-предметників, спрямована
на оптимальний вибір підручників та
навчальних
посібників
у
новому
навчальному році.
6 Пошук літератури та періодичних видань
із заданої тематики. Підбір матеріалів до
предметних тижнях.
7 Інформаційне забезпечення проведення
педагогічних рад:
• - підготовка анотованих списків
літератури до педрад;
4

бібліотекар
вересень,
червень
протягом
року
протягом
року

бібліотекар

протягом
року
протягом
року
постійно

бібліотекар

постійно

бібліотекар

протягом
року

бібліотекар

бібліотекар
бібліотекар

- виступи на педрадах з інформаційними
оглядами літератури
8 Оформлення книжкових виставок до
педагогічних рад
9 Проводити індивідуальне інформування
вчителів, що атестуються
10 Брати участь у засіданнях методичних
об’єднань
учителів-предметників,
педагогічних рад школи з різних питань
навчання та виховання учнів, виступати з
інформацією про літературу відповідної
тематики
11 Брати участь у підготовці та проведенні
предметних тижнів

протягом
року
протягом
року
протягом
року

бібліотекар

протягом
року

бібліотекар

бібліотекар
бібліотекар

Масова робота з популяризації літератури
1
2

3

Заходи, присвячені Тижню дитячої та
березень
юнацької книги
Виставка книг до предметних тижнях.
за
• урок-віртуальна екскурсія «Great предметними
Britain»
тижнях
• відеофільм «Давні мегаспоруди»
• виховний
захід «Історія розвитку
будівницнива»
• конкурс публікацій про цікаве історичне
минуле наук
• фізико-математичний турнір «Творчий
ерудит»
• виставка літератури на
історичноправову тематику
• тренінг «Права дитини»
• подорож країнами Європи
• виховний захід «Здоров’я – головне
багатство»
Заходи щодо формування в учнів
громадянської свідомості:
• виховна бесіда (1 вересня) « Як я бачу
партнерські відносини Україна-ЄС»;
«Будуємо
справжню
демократичну
країну»; «Прагнемо миру!»;
• бібліотечний урок «Україна – наш
спільний дім»;
• книжкова виставка «Ми українці і наша
країна барвиста, співуча нова Україна!»;
• цикл оглядів «Із історії твоєї країни».
•година
спілкування
«Українські

бібліотекар
бібліотекар
учителіпредметники

бібліотекар
вересень

учителіпредметники
куратори

листопад
січень
березень
квітень

класні
керівники

сенсації»;
• оновлення тематичної полиці «Ми –
українці і ми з Україною!»
4

5

6

7

Заходи щодо формування національної
свідомості, любові до рідної землі, свого
народу засобами книги в процесі
позакласної роботи:
• продовжувати
підбір
у
папку
«Неймовірні факти про Україну»;
• книжкова виставка «Мій край – частина
України»;
• бібліотечний урок «А ми тую козацькую
славу збережемо»;
• книжкова виставка «Ми живемо в
Україні».
Заходи щодо популяризації української
літератури:
• бібліотечний урок «Країна казкова –
країна книжкова»;
• бесіда «Роль книги в житті людини»;
• «Подорож до Країни Мудрої Книги»;
• вікторина «Сторінками підручника»;
• оформлення книжково-ілюстративної
виставки «Славні імена» (про видатних
українських письменників);
• літературно-музична вітальня «Живе
Тарас у пам’яті народій»;
• брейн-ринг «Найуважніший читач».
Заходи щодо виховання естетичних
смаків, любові до української культури,
культури мови, книги, читання:
•
тематична
поличка
«Традиції
українського народу»;
• книжкова виставка «Учітесь, читайте,
чужого навчайтесь, свого не цурайтесь»;
• бесіди «Були собі чумаки»;
•
оформити
книжково-ілюстративну
виставку «З народної криниці»;
• літературно-музичне свято «Ярмарок
українських звичаїв»;
• бібліотечний урок «За творами
Кіплінга».
Заходи щодо екологічного виховання та
природоохоронної роботи:
•
оформити
книжково-ілюстративні
виставки «Любити та берегти природу» та

червень
бібліотекар

протягом
року
жовтень
лютий
травень
бібліотекар
вересень
листопад
грудень
січень
лютий
березень
червень
бібліотекар
вересень
жовтень
грудень
лютий
квітень
травень
бібліотекар,
протягом
року

учителі

«Люби свій край»;
• книжкова виставка «Все, що навколо
тебе, - знай, люби і бережи»;
•книжкова
виставка
«Чорні
крила
Чорнобиля»;
• огляд літератури «Людина і природа».
8

9

Заходи щодо правового виховання:
• конкурс «Кращий знавець права»;
• година роздумів «Є права у кожного із
нас»;
• тематична виставка «Закон про мене і
мені про закон»;
• тематична книжкова виставка «Правові
знання підліткам»;
• інформаційна година «День бідності та
свободи»;
• тематична книжкова виставка «Правові
знання підліткам».
Етичне виховання:
• тематична виставка «Творчий вчитель і
сучасний урок»;
• година доброти «Доброта ніколи не
старіє і завжди від холоду зігріє» ;
• книжкова викладка-перегляд «Нехай
дитячий сміх над Україною лунає»;
• «Нові педагогічні технології – в дії»;
• книжкова виставка «Сім’я і навчальний
заклад – дві могутні сили виховання».

10 Заходи щодо здорового способу життя:
• книжкова виставка «О, спорт. Ти
мужність, ти натхнення»;
• інтелектуальна гра-подорож «Рецепти
здорового способу життя»;
• книжкова виставка «Абетка здоров’я».
11 Ювілейні тижні 2018-2019 р.р. :
- Тиждень фізичної культури

жовтень
квітень
червень
бібліотекар
жовтень
листопад
грудень
січень
березень
травень
бібліотекар
жовтень
листопад
січень
квітень
червень
бібліотекар
вересень
лютий

класні
керівники
куратори

травень
бібліотекар
перша декада
вересня

-

Всесвітній тиждень космосу

1 тиждень
жовтня

-

Тиждень екологічного споживання

-

Тиждень знань з основ безпеки
життєдіяльності

5 тиждень
жовтня
жовтеньлистопад

-

Міжнародний тиждень науки та
миру

10-14
листопада

-

Всеукраїнський тиждень безпеки
дорожнього руху

другий
тиждень
листопада

-

Всеукраїнський тиждень права

другий
тиждень
грудня

12 Виставки книг до ювілейних дат видатних
людей та ювілейні події навчального
року:

бібліотекар

2018 рік
-

-

-

-

-

-

-

-

95 років від дня народження
Гамзатова Р. Р. (1923-2003), дагестанського поета, публіциста і
громадського діяча
190 річчя від дня народження Лев
Миколайович Толстой (1828-1910),
видатний прозаїк-реаліст, філософ,
просвітитель
100 років від дня
народження
Василя
Олександровича
Сухомлинського
(1918–1970),
видатного українського педагогагуманіста, письменника.
235 років від дня народження Надії
Андріївни Дурової (1783-1866),
автор
мемуарів
«Кавалеристдівиця»
205 років
від дня народження
Миколи
Володимировича
Станкевич (1813-1840), організував
гурток однодумців під власним
ім’ям, куди входили видатні
письменники, поети, критики.
175 років від дня народження Гліба
Івановича Успенського (1843-1902),
письменник, тісно співпрацював з
Л. Н.Товстим.
130 років від дня
народження
Самуїла Яковича Маршака (1887—
1964),
російського
поета,
драматурга, перекладача.
200 років від дня народження Івана

08.09

09.09

28.09

28.09

09.10

25.10

03.11

09.11

-

-

-

-

-

-

-

-

Сергійовича Тургенєва (1818-1883),
класик російської прози, створив
неперевершені по майстерності
літературні шедеври
180 років від дня народження
Нечуя-Левицького І. С. (18381918), українського письменника
155 років від дня народження
Кобилянської О. Ю. (1863-1942),
української
письменниці
та
громадської діячки
240 років від дня народження
Квітки-Основ'яненка Г. Ф. (17781843), українського письменника,
драматурга, засновника одного з
перших українських театрів
205 років. від дня народження
Федіра Івановича Тютчева (18031873),
відомий піт-філософ,
дипломат
155 років від дня народження
Грінченка Б. Д. (1863-1910),
українського
письменника,
педагога,
фольклориста,
мовознавця
125 років від дня народження
Хвильового М. Г. (1893-1933),
українського
поета,
прозаїка,
публіциста, критика
145 років. від дня народження
Валерія Яковича Брюсова (18731924), писав вірші і прозу. Стояв
біля витоків символізму, був його
лідером.
125 років від дня народження
Миколи Гуровича Куліша

25.11

27.11

29.11

05.12

09.12

13.12

13.12

18.12

2019 рік:
-

-

105 років від дня народження Юрія
Оліферовича Збанацького (1914—
1994), українського письменника,
драматурга
110 років від дня народження
Степа́на Андрі́йовича Банде́ри
(1909—1959),
українського
політичного діяча, одного з чільних
ідеологів і теоретиків українського

01.01

01.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

націоналістичного руху ХХ ст.,
який боровся за незалежність
України
100 років від дня народження
Джерома
Девіда
Селінджера
(1919—2010),
американського
прозаїка
90 років від дня народження
Володимира
Степановича
Виговського
(1929—
1987),
українського письменника
195 років від дня народження
Вільяма Вілкі Коллінза (1824—
1889), англійського письменника,
засновника детективного жанру з
Великобрітанії
210 років від дня народження
Едгара Аллана По (1809—1849),
американського письменника і
критика
185 років від дня народження
Дмитра Івановича Менделєєва
(1834—1907), відомого вченого
хіміка
210 років від дня народження
Чарльза Роберта Дарвіна (1809—
1882), англійського природознавця,
науковця-дослідника, засновника
теорії
еволюційного
розвитку
людини
455 років від дня народження
Галілео
Галілея
(1564—1642),
італійського астронома, фізика,
механіка, одного із засновників
природознавства
205 років від дня народження
Тараса Григоровича Шевченка
(1814—1861), українського поета,
прозаїка, драматурга, художника,
національного героя і символа
України
210 років від дня народження
Йоганна Штрауса (батька) (1804—
1849), австрійського композитора,
скрипаля й диригента
140 років від дня народження
Альберта Ейнштейна (1879—1955),
німецького і американського фізика

01.01

01.01

08.01

19.01

08.02

12.02

15.02

09.03

14.03

14.03

380 років від дня народження Івана
Степановича Мазепи (1639—1709),
гетьмана
України,
борця
за
незалежність України
- 210 років від дня народження
Миколи
Васильовича
Гоголя
(1809—1852),
українського
і
російського письменника
- 455 років від дня народження
Вільяма Шекспіра (1564—1616),
англійського драматурга
- 115 років від дня народження
Сальвадора Далі (1904—1989),
іспанського художника
- 170 років від дня народження
Панаса Мирного (Панаса Яковича
Рудченка)
(1849—1920),
українського письменника
- 160 років від дня народження П'єра
Кюрі (1859—1906), французького
фізика
- 220 років від дня народження
Оноре де Бальзака (1799—1850),
французького письменника
- 160 років від дня народженням
Артура Конан Дойла (1859—1930),
англійського письменника
- 215 років від дня народження
Олександра Сергійовича Пушкіна
(1799—
1837),
російського
письменника, поета
- 150 років від дня народження
Ріхарда Штрауса (1864—1949),
німецького
композитора
й
диригента
- 125 років від дня народження Анни
Андріївни Ахматової (Горенко)
(1889— 1966), російської поетеси,
українського походження
- 170 років від дня народження
Оле́ни Пчі́лки (Ольга Петрівна
Косач) (1849— 1930), української
письменниці,
фольклориста,
етнографа.
13 Планові щорічні виставки:
- «24 серпня - День Незалежності
України»;
- «Мова – найбільший скарб нації»;
-

20.03

01.04

23.04

11.05

13.05

15.05

20.05

22.05

06.06

11.06

23.06

29.06

бібліотекар
24.08
08.09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

«День українського кіно»;
«Фастівський хронограф – історія
твого міста» (до Дня міста);
«Миру мир» (до Всесвітнього дня
миру);
«Мандруємо по різним країнам
світу» (до Всесвітнього дня
туризму);
«Вони захищали нашу рідну
землю…» (День партизанської
слави);
«30 вересня - Всеукраїнський день
бібліотек»;
«Знай, люби, бережи історію свого
народу» (до дня українського
козацтва);
«Ось де, люди, наша слава, слава
України» (до дня захисника
Вітчизни);
«Сторінки обпалені війною» (до
дня визволення України від
фашистських загарбників);
«Рідна мова – то доля народу»
(до Дня української писемності);
«Скорботна пам’ять поколінь»
(до Дня пам’яті жертв голодомору);
«Умій сказати – Ні!» (Всесвітній
день боротьби зі СНІДОМ);
«Бережи ти, сину, рідну Україну»
(до Дня збройних сил України);
«Україно, твоя доля – єдність,
злагода і воля» (до Дня Соборності
України);
«Голокост – трагічна сторінка» (до
Міжнародного дня пам’яті жертв
Голокосту);
«Пам’яті Героїв Крут»
«Ми будемо довго пам’ятати і вам
забути не дамо» (до річниці
виведення військ з Афганістану);
«Герої не вмирають» (до дня Героїв
Небесної Сотні);
«Яка мова найрідніша» (до
Міжнародного дня рідної мови;
«Видатні жінки епохи»;
«Вічний як вогонь»;
«Весь світ – театр, і люди в ньому
актори» (до дня театру);

12.09
Вересень
21.09
27.09

22.09

30.09
14.10

14.10

26.10

09.11
25.11
01.12
06.12
22.01

27.01

29.01
15.02

20.02
21.02
08.03
09.03
27.03

«Йдемо
в гості до природи»
присвячена дню Матері-Землі;
- «Дзвони Чорнобиля – душу
тривожать»;
- «Пам’ятаємо і не забудемо ніколи»
(присвячену Дню Перемоги);
- «Низький уклін Вам, мамо!»
(присвячену Дню Матері).
14 Заходи, спрямовані на підвищення якості
навчально-виховного процесу:
• «Виставка однієї книги»;
• «Букслем» (реклама) «Я прочитав –
і ти прочитай»;
• Бібліошопінг «Даремно часу Ви не
гайте! Ось цю книгу прочитайте»;
• «Знайомтесь: нові книжки»;
• «Виставка книг-ювілярів 2018-2019
років».
15 Заходи з народознавства:
-

• продовжувати наповнювати тематичну
папку «Українські народні свята та
звичаї»;
• бесіди з народознавства «Були собі
чумаки»;
•
оформити
книжково-ілюстративну
виставку «З народної криниці»;
• літературно-музичне свято «Ярмарок
українських звичаїв».
16 Виставки книг - ювілярів:

2018

22.04
26.04
09.05
13.05
бібліотекар
протягом
року

бібліотекар
протягом
року
листопад

куратори

грудень
лютий
бібліотекар

р. :

* 665 років – збірці новел «Декамерон»
Джованні Боккаччо;
* 485 років – роману «Гаргантюа і
Пантагрюель» Франсуа Рабле;
* 425 років – п’єсі «Приборкання
норовливої» Вільяма Шекспіра;
* 210 років - першій частині драми
«Фауст» Йогана Вольфганга Гете;
* 200 років – поемі «Паломництво Чайльд
Гарольда» Джорджа Гордона Байрона;
* 195 років – історичному роману
«Квентін Дорвард» Вальтера Скотта;
* 190 років – поемі «Полтава» Олександра

класні
керівники

протягом
року

Пушкіна;
* 185 років – повісті «Конотопська
відьма» Григорія Квітки - Основ’яненка;
* 185 років – роману «Євгенія Гранде»
Оноре де Бальзака;
* 180 років – історичній поемі «Пісня про
царя Івана Васильовича, молодого
опричника і удалого купця Калашникова»
Михайла Лєрмонтова;
* 180 років – роману «Пригоди Олівера
Твіста» Чарльза Діккенса;
* 175 років – роману «Консуело» Жорж
Санд;
* 175 років – оповіданню «Золотий жук»
Едгара По;
* 170 років – роману «Домбі і син»
Чарльза Діккенса;
* 170 років – роману «Ярмарок
марнославства» Вільяма Теккерея;
* 150 років – роману «Діти капітана
Гранта» Жуля Верна;
* 140 років – роману «П’ятнадцятирічний
капітан» Жуля Верна;
* 135 років – драмі «Не судилося»
Михайла Старицького;
* 135 років – роману «Острів скарбів»
Роберта-Луїса Стівенсона;
* 65 років – роману «Огненне коло» Івана
Багряного;
* 50 років- історичному роману «Диво»
Павла Загребельного;
* 45 років – трилогії «Тореадори з
Васюківки» Всеволода Нестайка;
* 45 років- роману «Смерть у Києві»
Павла Загребельного;
* 35 років- історичному роману «Я,
Богдан» Павла Загребельного.

2019 рік:
*

415

років

виповнюється

драмі

В.Шекспіра «Отелло»;
* 300 років визначає роман Д.Дефо
«Робінзон Крузо»;
* 210 років з дня першої публікації
«Басен» І.Крилова;
* 200 років відзначає книга В.Скотта
«Айвенго»;
* 195 років відзначає книга Д.Байрон
«Дон Жуан»;
* 195 років відзначає твір О.Грибоєдова
«Лихо з розуму»;
* 185 років з часу виходу казки П.Єршова
«Горбоконик»;
* 180 років
виповнюється твору
Ч.Діккенса «Пригоди Олівер Твіст»;
* 175 років відзначає книга О.Дюма
«Три мушкетери»;
* 175 років визначає казка Г.Андерсена
«Снігова королева»;
* 175 років визначає роман Ж.Санд
«Графиня Рудольштадт»;
* 165 років з часу публікації повісті
І.Тургенєва «Муму»;
* 150 років відзначає оповідання В.Гюго
«Людина, що сміється»;
* 150 років відзначає відомий у всьому
світі
класичний
роман
«Ідіот»
Ф. М. Достоєвського;
* 145 років відзначає книга «Спартак»
Р.Джованьйолі;
* 145 років визначає книга Ж.Верна
«Таємничий острів»;
* 120 років виповнюється твору
вітчизняного письменника А. П. Чехова
«Дама з собачкою»;
* 115 років відзначатиме твір Д.Лондона
«Морський вовк»;
* 115 років відзначатиме оповідання
А.Чехова «Вишневий сад»;
* 100 років відзначатиме збірка оповідань
Ст. Е. І Верхових «Світ в оповіданнях для
дітей»;
* 100 років відзначатиме твір Едгара
Райса Берроуза «Пригоди Тарзана в
джунглях» (1919 рік);
* 100 років з часу виходу у світ казки
К.Чуковського «Крокодил»;
* 95 років відзначатиме оповідання

М. Булгакова «Ханський вогонь»;
* 95 років від часу створення казки
К.Чуковського «Муха-Цокотуха»;
* 95 років визначає казкове оповідання
Ю.Олеши «Три товстуни»;
* 90 років виповнюється книзі А. Бєляєва
«Кінець світу»;
* 90 років святкуватиме книга Едгара
Райса Берроуза «Тарзан в надрах землі»;
* 75 років визначає роман В.Каверіна
«Два капітана»;
* 70 років святкуватиме твір Джорджа
Оруелла «1984»;
* 65 років відзначатиме легендарний твір
Дж. Р. Р. Толкіна «Володар кілець»;
* 60 років відзначатиме книга Станіслава
Лема «Едем»;
* 55 років з дня першої публікації одного
з найкращих романів вітчизняного
письменника-фантаста І. А. Єфремова
«Лезо бритви»;
* 50 років визначає повість Б.Васильєва
«А зорі тут тихі»;
* 10 років відзначає книга-ювіляр у жанрі
фентезі
письменника
Олександра
Бушкова «Ненавмисний король»;
* 5 років виповниться зовсім молодому
фантастичного роману американського
письменника Енді Уіра «Марсіанин».
17 Ювiлейних дат видатних дiячiв Київщини

бібліотекар

2018 рік:
18.09 - 75 рокiв вiд дня народження
Ковальського Леоніда Миколайовича
(1943) – архітектора. Доктор архітектури
(1996), професор (1997). Дійсний член
УАА (1998). Серед реалізованих проектів
– церква Покрови пресвятої Богородиці у
м. Боярка (2001). Народився у с. Веприк
Фастівського району.

вересень

14.10 −55 рокiв вiд дня народження
Карунського Олександра Михайловича
(1963) − скульптора, графіка. Член НСХУ
(1992), учасник міських, всеукраїнських
мистецьких
виставок
(від
1987).

жовтень

Народився у м. Фастів.
20.10 −95 рокiв вiд дня народження
Боборикіна Івана Павловича (1923-1991) −
військовика. Герой Радянського Союзу
(1944). Учасник Другої світової війни.
Удостоєний державних та бойових
нагород. Генерал-майор (1976). Звільняв
м. Фастів у листопаді 1943 р. від
нацистських окупантів.
31.10 - 80 рокiв вiд дня народження
Курочки Анатолія Олександровича (19381885) − художника декоративного
ужиткового мистецтва. Член НСХУ
(1977), учасник міських, всеукраїнських,
всесоюзних художніх виставок (від 1968).
Народився у м. Фастів.

грудень

20.12 −95 рокiв вiд дня народження
Чайковського Богдана Йосиповича (19232006) − прозаїка. Заслужений працівник
культури України і ПНР. Народився у смт
Кожанка Фастівського району.
31.12 - 95 рокiв вiд дня народження
Сичевського Василя Павловича (1923) −
письменника, прозаїка, драматурга і
кінорежисера. Заслужений працівник
культури України (1968), член НСПУ,
НСТДУ і НСКінУ. Народився у м. Фастів.

2019 р. :
20.01 −70 рокiв вiд дня народження
Магомедова Бориса Вікторовича (1949) −
археолога. Доктор історичних наук (1999).
Лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки (1991). Проводив
розкопки
у
с.
Велика
Снітинка
Фастівського району.
22.02 − 100 років від дня народження
Ліхтман Зої Юхимівни (1919-2002) −
піаністки,
педагога.
Дипломантка
всесоюзного
конкурсу
музикантіввиконавців (Москва, 1938). Доцент (1961).
Народилася у м. Фастів.

січень

лютий

09.03 −205 рокiв вiд дня народження
Шевченка Тараса Григоровича (18141861) − геніального поета і мислителя,
художника.
Перебував
у
багатьох
населених пунктах Київщини: Березань,
Яготин,
Переяслав-Хмельницький,
В'юнище, Біла Церква, Фастівщина, де
написав ряд поетичних творів, в т.ч.
«Заповіт».
03.04 −85 рокiв вiд дня народження
Бондаря Віталія Михайловича (1933) –
фізика.
Доктор фізико-математичних
наук (1988). Народився у смт Кожанка
Фастівського району.
06.0485 рокiв вiд дня народження
Клименко Лесі Михайлівни (1934-2012) −
поетеси. Член НСПУ (1983). Працювала у
Держлітвидаві
України
(1958-1960),
видавництві «Радянський письменник»
(1960-1990). Народилася у м. Фастів.
23.04 - 110 рокiв вiд дня народження
Барчука Івана Івановича (1909-1987) −
режисера, художника. Член НСКінУ
(1966). Режисер студії «Київнаукфільм».
Як режисермультиплікатор брав участь у
створенні багатьох стрічок. У 1981 р. в
Будинку кіно експонувалася виставка
живописних
робіт
«Давній
Київ»
І. Барчука. Народився у с. Томашівка
Фастівського району
29.05 −105 рокiв вiд дня народження
Калашникова Федора Івановича (19141980) − актора. Учасник Другої світової
війни. Проживав певний час у м. Фастів.
25.06−80 років від дня народження
Горобея Володимира Федоровича (19392006) − актора. Заслужений артист
України (1992). Народився у с.Дідівщина
Фастівського району.
22.07 - 95 рокiв вiд дня народження
Горчинського Анатолія Аркадійовича
(1924-2007) − режисера, композитора,
співака (баритон). Народний артист
України
(1994).
Лауреат
багатьох
міжнародних
та
всеукраїнських
фестивалів. Нагороджений орденом «За
заслуги» ІІІ-го ступеня (2004). Народився
у м. Фастів.

березень

квітень

травень

червень

липень

11.08 − 105 років вiд дня народження
Галаджія Федора Максимовича (19141982) − фахівця у галузі гірничої справи.
Доктор технічних наук (1979). Лауреат
Державної премії СРСР (1950). Учасник
Другої світової війни. Удостоєний
бойових нагород. Народився у с. Кожанка
Фастівського району.
18 Акції серед учнів:
«Найкращий відгук на прочитану книжку
сучасних авторів»;
«Живи, книго!»;
«Книга в дарунок бібліотеці»;
«Зорепад книжкових ідей».
19 Виховні години:
- «Правова культура учнів»;
- - «Козацькому роду нема переводу»;
- - «Що і де читати щоб закони знати»;
- - «Сила чи розум? Як жити без
конфліктів»;
- - «Секрет ввічливості і вихованості»;
- - «Українська культура в сучасному
світі»;
- «Яскравий світ природи»;
- «Закон, право, мораль»;
- «Сміття в місті: невихованість чи
безгосподарність»;
- «Україна моя вишивана»;
- «Людина:життя в довкіллі»;
- «Якого кольору толерантність»;
- «Майбутнє – без СНІДу»;
- «Скажи наркотикам «Ні»;
- «Чим може пишатись Українець»;
- «З вогнем не жартуй!»;
- «Твоя правова культура»;
- «Міжнародне право про права дитини»;
- «Символи нашої держави»;
- «Година ввічливості»;
- «Безпечний інтернет»;
- «Агресія: її причини та наслідки»;
- «Наші права - наш скарб»;
- - «Конфлікт. Що робити якщо ми не
згодні»;
- «Ми різні – в цьому наше багатство. Ми
разом - в цьому наша сила»;
- «Українці серед інших європейських
націй!»;
- «Шкідливі звички: міраж і дійсність»;

серпень

бібліотекар
протягом
року

протягом
року

бібліотекар

заступник
директора з
навчальновиховної
роботи
класні
керівники
куратори
майстри в/н

-

-

- «Етика та етикет»;
- «Ні - сигареті»;
- «Побут і звичаї українців»;
- «Гортаючи сторінки Декларації прав
дитини»;
- «Професія, яку ти обираєш»;
- «Пізнай себе і навколишній світ»;
- «Вивчаємо свої права та обов'язки»;
- «Шкідливі звички, до чого це веде?»;
- «Бути розумним – це круто!»;
- «Твій біль, Україно!».

Краєзнавча робота
1
2
3
4
5
6
7

Продовжити роботу над створенням
тематичної папки Фастівщини.
Дослідницька робота «Вулиці мого
міста».
Оформити
книжково-ілюстративну
виставку «Моя Батьківщина – Україна».
Підготувати і провести зустріч з
художником С.А.Вутяном.
Підготувати і провести усний журнал
«Твої герої - Україно».
Провести тематичний огляд літератури
письменників Фастівщини.
Провести усний журнал «Край, овіяний
легендами».

протягом
року
протягом
року
вересень

бібліотекар

жовтень

бібліотекар

грудень

бібліотекар

лютий

бібліотекар

березень

бібліотекар

бібліотекар
бібліотекар

IV.Інформаційна та довідково-бібліографічна робота
Робота з навчальним фондом
1

Видача та прийом підручників.

вересень,
червень
по мірі
надходження

бібліотекар

2

Прийом і технічна обробка надійшли
підручників.

3

Інформування вчителів та учнів про нові
надходження підручників та навчальних
посібників.

по мірі
надходження

бібліотекар

4

Контроль над своєчасним поверненням до
бібліотеки виданих видань.

протягом
року

бібліотекар

5

Щорічна інвентаризація бібліотечного
фонду з підручників 10-11 клас.

червень

бібліотекар
бухгалтерія

бібліотекар

Робота з фондом художньої літератури
1
2
3
4
5

6

Своєчасне проведення обробки
реєстрації надходить літератури.
Забезпечення
вільного
доступу
бібліотеці.
Видача видань читачам.

та
в

Дотримання
правильної розстановки
фонду на стелажах.
Систематичне
спостереження
за
своєчасним поверненням до бібліотеки
виданих видань.
Робота з дрібного ремонту художніх
видань,
методичної
літератури
та
підручників із залученням учнів.

по мірі
надходження
протягом
року
постійно

бібліотекар

постійно

бібліотекар

постійно

бібліотекар

протягом
року

бібліотекар

бібліотекар
бібліотекар

Інформаційно - бібліографічна робота

3

Вивчення
інформаційних
потреб
вчителів, учнів.
Складання
рекомендаційних
списків
літератури, планів читання за заявками
вчителів та учнів до виховних годин,
ювілейних дат та свят.
Огляд новинок.

4

Огляд періодичних видань.

5
-

Групове бібліографічне обслуговування:
- інформація про нові надходження з
історії України;
- «Світ знає їх імена» (список літератури
про видатних учених України).

1
2

-

протягом
року
по заявкам

бібліотекар

по мірі
надходження
по мірі
надходження

бібліотекар

бібліотекар

бібліотекар
бібліотекар

Ведення довідково-бібліографічного апарату та довідково-бібліографічне
обслуговування
1

Оперативно та систематично здійснювати
бібліографічне інформування учнів та
вчителів шляхом усного інформування,
оглядів
літератури,
а
також
інформаційних
списків
нових
надходжень,
експрес-інформацій,
тематичного огляду літератури.

протягом
року

бібліотекар

2

Систематично поповнювати картотеки:

протягом
року

бібліотекар

• нових педагогічних понять, термінів та

3

технологій;
•
законодавчих
та
нормативних
документів Міністерства освіти і науки
України;
• статей періодичної преси на педагогічні
теми;
• інноваційних методик;
• «На допомогу вчителю»;
• «На допомогу молодому педагогу».
Вивчити інформаційні потреби вчителів
та учнів школи за допомогою опитувань,
анкетування, проведення Дня обліку
запитань.

протягом
року

бібліотекар

4

Провести День інформації.

протягом
року

бібліотекар

5

Вилучати з картотек картки із застарілими
матеріалами.

протягом
року

бібліотекар

6

Оперативно здійснювати каталогізацію
нової літератури, розстановку карток до
каталогів (АК, СК) та СКС.

протягом
року

бібліотекар

V.Формування бібліотечного фонду
1

Систематично
здійснювати
поточне
комплектування фонду бібліотеки центру
шляхом:

протягом
року

бібліотекар

вересень

бібліотекар
бухгалтерія
бібліотекар
бухгалтерія
бібліотекар

•
перегляду
каталогів
місцевих
видавництв з метою підбору видань для
поповнення шкільної бібліотеки;

2

• спонсорської допомоги (акція ««Книга в
дарунок бібліотеці»).
Оформлення передплати на 1-е півріччя.

3

Оформлення передплати на 2-е півріччя.

4

Робота по доукомплектуванню фонду
бібліотеки.
Організація роботи з дрібного ремонту і
палітурки видань.
Періодичне списання зношених та
застарілих підручників.
Проведення знепилювання книжкового
фонду. Кожний останній день місяця –

5
6
7

квітень
протягом
року
протягом
року
червень
протягом
року

бібліотекар
бібліотекар
бухгалтерія
бібліотекар

8
9

санітарний день.
Ведення роботи щодо збереження фонду.
Створення та підтримка комфортних умов
для роботи читачів.

постійно

бібліотекар

постійно

бібліотекар

VІ. Підвищення кваліфікації. Організаційно-методична робота
1

Скласти річний план роботи бібліотеки
центру на 2018-2019 н. р.

червень

бібліотекар

2

Оформити «Щоденник роботи бібліотеки
центру на 2018-2019 н. р.».

вересень,
протягом
року

бібліотекар

3

Ознайомлення з новими надходженнями,
періодикою.

протягом
року

бібліотекар

4

Координувати роботу бібліотеки центру
з іншими бібліотеками міста.

протягом
року

бібліотекар

5

Оформлювати передплати на газети та
журнали для бібліотеки.

листопад,
травень

бібліотекар

6

Систематичне
відвідування
засідань
МО шкільних бібліотекарів, нарад.

протягом
року

бібліотекар

7

Проходження курсів.

згідно
графіку

бібліотекар

8

Відвідувати
педагогічні
методоб’єднання.

по графіку

бібліотекар

ради,

VІІ. Бібліотечна рада та робота з активом
1

2

3

Залучення учнів-активістів для:
- допомоги в роботі бібліотеки:
- технічна обробка літератури,
- ремонт книги, штемпелювання,
- літератури, проведення масових заходів
тощо.
Допомога активу у проведенні рейдів перевірки підручників.

протягом
року

бібліотекар

протягом
року

бібліотекар

Визначити заходи бібліотеки, спрямовані
на допомогу гуртків, які працюють в
центрі.

жовтень

бібліотекар
кер.гуртків

4

Допомога в штемпелюванні учбової та
художньої літератури.

по мірі
надходження

бібліотекар

5

Допомога в оформленні бібліотеки.

1 раз в кварт.

бібліотекар

V ІІІ. Організаційна робота з питань зміцнення
матеріально-технічної бази бібліотеки
1
2
3
4

Підготовка актів на списання застарілих
підручників.
Підготовка актів на списання книг,
втрачених читачами.
Придбати нову комп’ютерну техніку
у бібліотеку.
Придбати нові меблі у приміщення
бібліотеки.

Бібліотекар ФЦПТО

червень

бібліотекар

червень

бібліотекар

протягом
року

бібліотекар
бухгалтерія

протягом
року

бібліотекар
бухгалтерія

О. Кривобок

