
 

 
 

 

 

 



1. Завдання і напрями роботи 
Основніфункціїбібліотеки:  

- освітня;  

- інформаційна;  

- культурна.  

Згідно з Законами України «Про фахову передвищу освіту»,«Про вищу 

освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Типовим положенням про 

бібліотеку вищого навчального закладу освіти», «Положенням про бібліотеку 

ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», 

спрямовуючи роботу на  реалізацію законів України, указів Президента, 

постанов та розпоряджень уряду, Верховної Ради, «Про оголошення 2018 – 

2027 рр. – Десятиріччям української мови» завданнями бібліотеки є: 

 Виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, 

академічної доброчесності. 

 Забезпечення учасникам освітнього процесу доступу до інформації, 

знань, ідей, культурних цінностей за допомогою використання 

бібліотечно-інформаційних ресурсів на різних носіях. 

 Надання доступу через Internetдо багатьох освітніх інформаційних 

ресурсів на різних носіях. 

 Участь у масових заходах, 

якіпроводятьсяпедагогічнимколективомколеджу.   

 Популяризація книги, читання, виховання  інформаційно-

бібліографічної та читацької культури, формування вміння 

користуватися книгою, довідковим апаратом, виховання особистості з 

високим рівнем читацької компететності.  

 Використання різноманітних форм і методів краєзнавчої роботи, 

виховання любові до рідного краю, пробудження інтересу до історії та 

сучасних проблем Тернопільщини. 

 Всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, 

озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних 

технологій.  

 Формування бібліотечного фонду відповідно до ліцензованих 

спеціальностей та інформаційних потреб користувачів. 

 Підвищення власного професіоналізму, розвиток творчої креативності, 

партнерство з громадськістю, батьками, іншими культурними 

установами. 

 Вивчати інформаційні потреби викладачів, студентів, здійснювати 

диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми 

індивідуальної, групової, масової роботи.   

 Вести роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед 

студентів за допомогою проведення бесід, організації книжкових 

виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних 

та групових консультацій тощо. 

 



 

 

2. Робота з читачами 

 

Залучення студентів до читання та роботи у бібліотеці 

 
№  

з/п 

Назва заходів  Термін  

виконання 

Відповідальний 

1.  Підготовка матеріалів до першого уроку 

«Втілені мрії про Незалежність» 2021-2022 

н.р. 

серпень 

2021 

бібліотекарі 

2.  Запистаперереєстраціякористувачів 

бібліотеки 

вересень 

2021 

бібліотекарі 

3.  Знайомство першокурсників з бібліотекою і 

правилами користування 

вересень 

2021 

бібліотекарі 

4.  Забезпечення навчальною літературою 

студентів перших курсів 

вересень 

2021 

бібліотекарі 

5.  Вивчення динаміки розвитку читацьких 

інтересів 

протягом 

року 

бібліотекарі 

6.  Робота з формулярами читачів. 

Захист читацьких формулярів 

протягом 

року 

бібліотекарі 

 

 

 

Індивідуальна робота з читачами 

 
№ 

з/п 

Назва заходів  Термін  

виконання 

Відповідальний 

1. Проводити індивідуальне консультування 

читачів при виборі книги: бесіди про 

прочитане, реклама книги, консультації біля 

книжкових виставок, рекомендаційні бесіди 

протягом 

року 

бібліотекарі 

2. Проводити бібліографічні  індивідуальні 

консультації: 

- рекомендаційні списки літератури 

- бібліографічні огляди літератури 

- тематичні бесіди з визначеної темиЯк 

читаємо?» 

грудень 

2021 

бібліотекарі 

3. Аналіз читацьких формулярів: «Що читаємо? листопад, 

грудень 

2021 

бібліотекарі 

 

Обслуговування читачів 
№ 

з/п 

Назва заходів  Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Організація інформаційної діяльності по 

спрямуванню національного самоусвідом-

лення і духовного становлення студентів – 

користувачів бібліотеки  

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

2.  Залучення нових читачів: 

- екскурсії до бібліотеки 

вересень 

2021 

 

 



- роз’ясненнястудентам правил користування 

бібліотекою 

- ознайомлення з книжковими виставками, 

які розкривають фонд бібліотеки 

- інформування за допомогою сайту коледжу, 

в групі коледжу в соціальній мережі 

Facebook, Googlе Диску 

постійно 

протягом 

року 

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

3. Налагодити індивідуальну роботу з читачами: 

- тематичні папки за інтересами 

- списки рекомендованої літератури 

-рекомендаційніонлайн-бесіди, бесіди   про 

прочитане 

- рекламування літератури на Googlе Диску 

- віртуальні виставки книг 

- виставки книг-ювілярів 

- експрес-інформація 

- огляд періодичних видань 

протягом 

року 

 

 

 

за планом 

актив 

бібліотеки, 

зав. бібліотекою 

 

 

бібліотекарі, 

викладачі 

української 

літератури 

4. Оформлення інформаційних і книжкових 

виставок і викладок 

систематично зав. бібліотекою 

5. Участь у всеукраїнських конкурсах, акціях, 

інтернет-семінарах(згідно наказів 

Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту освіти і науки Тернопільської 

облдержадміністрації) 

протягом 

року 

 

бібліотекарі, 

викладачі, 

актив  

бібліотеки 

 
3. Організація книжкового фонду і каталогів, картотек 

 
№ 

з/п 

Назва заходів  Термін  

виконання 

Відповідальний 

1. Оформлення  передплати на періодичні 

видання на ІІ семестр 2022 н. р. 

жовтень – 

листопад202

1 

зав. бібліотекою 

2. Ведення індивідуального, сумарного обліку 

бібліотечного фонду 

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

3. Оформлення  документації  на нові 

надходження  та систематична  звірка її з 

бухгалтерією 

1 раз у 

квартал 

зав. бібліотекою 

4. Ведення чіткого  обліку виданих підручників 

по групах 

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

5. Упровадження універсальної десяткової 

класифікації у практику роботи бібліотеки 

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

6. Вилучення з фондів: 

- застарілих видань, 

- загублених читачами книг, 

- з інших причин (складання актів, вивіз 

макулатури, здача актів до бухгалтерії; 

робота із сумарними та інвентарними 

книгами) 

протягом 

року 

 

 

 

зав. бібліотекою 

7. Укомплектування книжкового фонду протягом 

року 

зав. бібліотекою 

8. Робота з фондом підручників: 

- організація видачі підручників 

 

протягом 

 

зав. бібліотекою 



- організація здачі підручників 

- оформлення нових надходжень 

- оформлення книжок, подарованих у ході 

акції «Подаруй книгу бібліотеці!» 

року 

9. Систематизація  фондів з ББК на УДК протягом 

року 

зав. бібліотекою 

10. Замовлення необхідних підручників на 

поточний навчальний рік 

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

11. Ведення абеткових та систематичних 

каталогів, картотеки газетно-журнальних 

видань, краєзнавчої картотеки,  розміщення 

згідно таблиць УДК і ББК 

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

12. Популяризація та вивчення бібліотечного 

фонду 

 

протягом 

року 

класні керівники, 

бібліотекарі 

 

 

 

 

 

4. Робота з активом бібліотеки 

 
№ з/п Назва заходів  Термін  

виконання 

Відповідальний 

1. Вибори активу бібліотеки. Складання  плану 

роботи активу бібліотеки 

вересень 

жовтень 

2021 

зав. бібліотекою 

2. Проведення у бібліотеці засідання активу з 

питання роботи з книгою 

щоквартально зав. бібліотекою 

3. Проведення рейдів перевірки підручників з 

метою формування дбайливого ставлення  до 

навчальної книги 

1 раз у 

семестр 

актив бібліотеки 

зав. бібліотекою 

4. Залучення активу до роботи: 

- з ремонту  книг 

- щодо роботи з боржниками 

- щодо збереження навчальної літератури у 

групах 

- чергування у бібліотеці 

- з обробки літератури, яка надійшла до 

бібліотеки 

- щодо залучення студентів до читання 

протягом 

року 

актив бібліотеки 

зав. бібліотекою 

5. Практичне заняття «Обробка партії книг у 

бібліотеці»: 

- написання каталожних карток 

- поповнення каталогів 

- рознесення книг по стелажах, правильне їх 

розміщення 

протягом 

року 

бібліотекарі 

6. Заходи по збереженню фонду підручників:  

- рейди перевірки стану підручників 

 

1 раз у 

семестр 

актив бібліотеки 

 



 
5. Робота з педагогічним  колективом коледжу 

 
№ 

п/п 

Назва заходів та технологій Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Інформаційне забезпечення викладачів 

новинками літератури (з використанням 

картотек), які надійшли до бібліотеки 

шляхом: 

-випуску інформаційних списків 

- методичних бюлетенів про надходження 

чергових періодичних видань під рубриками 

«Радимо прочитати», «Читайте в новому 

номері журналу» 

протягом 

року 

бібліотекарі 

2. Участь у педрадах, семінарах протягом 

року 

бібліотекарі 

3. Постійно допомагати у виборі літератури 

педагогічним працівникам коледжу при 

проведенні масових заходів 

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

4. Брати участь у підготовці та проведенні 

тижнів презентацій спецдисциплін 

протягом 

року 

бібліотекарі 

5. Поповнення матеріалами раніше оформленої 

картотеки 

протягом 

року 

бібліотекарі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вересень 

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце 

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Взяти участь у підготовці  

матеріалів до першої лекції 

«Втілені мрії про Незалежність» 

31.08.2021 зав. бібліотекою бібліотека  

2. Видача підручників студентам 

нового набору 

до 

10.09.2021 

зав. бібліотекою бібліотека  

3. Ознайомлення студентів перших 

курсів з інформаційними 

ресурсами, режимом роботи та 

правилами користування 

бібліотекою 

протягом 

місяця 

зав. бібліотекою бібліотека  

4. Поновлення складу бібліотечної 

ради і читацького активу 

протягом 

місяця 

зав. бібліотекою бібліотека  

5. Віртуальна художня виставка 

«Олександр Мурашко – видатний 

український живописець, педагог, 

громадський діяч» (до Міжнарод-

ного Дня грамотності) 

08.09.2021 зав. бібліотекою бібліотека  

6. Книжковавиставка-панорама 

«Фільми, якіможнапрочитати» (до 

Дня кіно) 

вересень 

2021 

зав. бібліотекою бібліотека  

7. Опрацювання каталогів видавництв 

«Олді+», «Кондор», «Ліра-К», 

замовлення необхідних підручників 

зі спеціальностей «Маркетинг» 

«Підприємництво і біржова 

діяльність», «Готельно-ресторанна 

справа» 

протягом 

місяця 

зав. бібліотекою бібліотека  

8. Святкова імпреза «Віват, тобі 

хранителько свята!» (до 

Всеукраїнського дня бібліотек) 

27.09.2021 зав. бібліотекою бібліотека  

9. «Маю серце-сито, крізь яке 

пропускаю все…». Зустріч з 

поетесою Лілією Костишин 

28.09.2021 зав. бібліотекою бібліотека  

 Участь у відкритті виставки картин 

«Мереживо барв» художниці Юлії 

Янчук, майстер-класі розпису 

подушечок з цілющими травами  

29.09.2021 зав. бібліотекою бібліотека 

№4 для 

дорослих 

 

10. Участь у Всеукраїнському семінарі 

бібліотечних працівників 

«Елементи бібліотечного 

маркетингу в діяльності бібліотек 

ЗФПО в умовах дистанційної 

освіти» 

30.09.2021 зав. бібліотекою ДУ»НМЦВ

ФПО» 

 

11. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

зав. бібліотекою бібліотека  



12. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно говоримо 

українською» 

протягом 

року 

зав. бібліотекою бібліотека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жовтень  

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце 

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. 
Перегляд документального 

фільму «Микола Лисенко – 

сонце української музики»(до 

Міжнародного дня музики) 

01.10.2021 бібліотекарі бібліотека  

2. Бесіда-діалог «Учитель для 

людства – як сонце для 

Всесвіту»  

04.10.2021 бібліотекарі бібліотека  

3. Урок милосердя «Людина з 

планети «Старість» 

05.10.2021 бібліотекарі бібліотека  

4. Викладка професійної 

літератури «Сучасний викладач 

і новітні освітні технології»(до 

Дня працівника освіти) 

протягом 

тижня 

бібліотекарі бібліотека  

5. Патріотична година 

«Українське козацтво – 

волелюбні рицарі» (до Дня 

захисника України) 

13.10.2021 зав. бібліотекою

  

бібліотека  

6. Виставка-декорація «Козацькій 

славі жити у віках» 

протягом 

тижня 

бібліотекарі бібліотека  

7. Книжковий вернісаж «Подорож 

козацькими стежками» (ло Дня 

Покрови) 

протягом 

тижня 

бібліотекарі   

8. Літературна година «Воїни 

степу» 

15.10.2021 зав. бібліотекою

  

бібліотека  

9. Тематична  поличка «Діалог 

культур» 

20.10.2021 зав. бібліотекою бібліотека  

10. Книжково-ілюстративна 

иставка- «Історія країни в 

літературі» 

22.10.2021 зав. бібліотекою бібліотека  

11. Історичний екскурс з 

викладачами історії «Україна на 

міжнародній арені після Другої 

світової війни. Її роль у 

Холодній війні»(до Дня 

визволення України від 

фашистських загарбників) 

28.10.2021 Глушок Р.Р. 

Мазурок О.М. 

зав. 

бібліотекою 

бібліотека  

12. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

зав. бібліотекою бібліотека  

13. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

зав. бібліотекою бібліотека  

 

 

 



Листопад  

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце 

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. День інформування 

«Листопадове повстання – 

порив до волі й незалежності» 

01.11.2021 зав.бібліотекою бібліотека  

2. Книжково-ілюстративна 

виставка «З глибини віків нам 

сяє мудре слово» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

3. Поетична палітра «Скарбниця 

талантів землі української…» 

(до Дня української писемності 

та мови) 

05.11.2021 зав.бібліотекою бібліотека  

4. Бібліографічний огляд 

літератури «Рідна мово звучи-

рідним словом нас учи» 

08.11.2021 бібліотекарі бібліотека  

5. Тематична  полиця «Закон. 

Право. Обов’язок» 

протягом 

тижня 

бібліотекарі бібліотека  

6. Відео-мікс «Толерантність 

починається з…» (до 

Міжнародного дня 

толерантності) 

16.11.2021 бібліотечна 

рада 

бібліотека  

7. Година інформації «На Майдані 

сотню днів стояли. Боролись за 

свободу, волю, честь» 

19.11.2021 зав.бібліотекою бібліотека  

8.  Виставка-реквієм «Герої не 

вмирають, просто йдуть з 

Майдану в небо…» (до Дня 

Гідності і Свободи) 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

9. Історичний хронограф «З 

присвятою замордованим 

голодом» (до Дня пам’яті жертв 

голодомору і політичних 

репресій)  

26.11.2021 зав.бібліотекою бібліотека  

10. Викладка-мікс «Біженці в 

Німеччині» 

29.11.2021 зав.бібліотекою бібліотека  

11. Документальний відеоперегляд 

«Етнічний ренесанс» 
30.11.2021 зав.бібліотекою бібліотека  

12. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

зав.бібліотекою бібліотека  

13. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

зав.бібліотекою бібліотека  

 

 

 

 

 



Грудень  

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце 

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Виставка-попередження 

«Майбутнє без СНІДу! Будь 

уважним до себе» (до 

Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом) 

01.12.2021 зав.бібліотекою бібліотека  

2. Перегляд літератури 

«Перекреслене життя» 

протягом 

тижня  

зав.бібліотекою бібліотека  

3. Історична година «Наш 

обов’язок - пам’ятати і 

шанувати» (до Дня Збройних 

Сил України) 

06.12.2021 зав.бібліотекою бібліотека  

4. Виставка-довідник «Я – 

українець. Є у мене право» 

08.12.2021 зав.бібліотекою бібліотека  

5. Дошка інформації «30 

заповідей» Загальної декларації 

прав людини» 

протягом 

тижня  

зав.бібліотекою бібліотека  

6. Правовий урок «Правао і 

мораль» (до Дня захисту прав 

людини) 

10.12.2021 Мурмила Н.І. 

бібліотекарі 

бібліотека  

7. Книжкова карусель «Родзинки 

класичної літератури» 

14.12.2021 зав.бібліотекою бібліотека  

8. Веб-експедиція «Сучасна книга 

– сучасній родині» 

20.12.2021 зав.бібліотекою бібліотека  

9. Документальна панорама до 

Дня вшанування учасників 

ліквідації на ЧАЕС «Ви смерть 

приборкати зуміли на тім 

останнім рубежі» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

10. Виставка-інсталяція «Різдвяне 

диво» 

протягом 

тижня 

  

зав.бібліотекою бібліотека  

11. Ялинковий креатив-мікс 

інсталяцій, вітражів і 

дизайнерського оформлення 

«Новий рік в бібліотеці» 

24.12.2021 зав.бібліотекою бібліотека  

12. Профілактичне ремонтування  

підручників і літератури в 

бібліотеці 

протягом 

місяця 

зав.бібліотекою бібліотека  

13. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

місяця 

зав.бібліотекою бібліотека  

14. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

зав.бібліотекою бібліотека  

 



 

Січень  

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце 

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Виставка-портрет «Степан 

Бандера — український 

політичний діяч, голова 

проводу ОУН в 1940-1959 рр.» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

2. Флеш-повідомлення про 

видатних українців-ювілярів 

2022 «Нам є ким пишатися» - 

03.01.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

3. Голосні читання «Різдво 

Господнє тихою ходою іде з 

благословенням в кожний двір» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

4. Фольклорні посиденьки 

«Колядують зорі на Різдво 

Христове» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

5. Онлайн-презентація «Різдво у 

різних країнах світу» 

05.01.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

6. Народознавча вікторина «Чи 

знаєте ви різдвяні обряди?» 

11.01.2022 зав.бібліотекою 

класні керівники 

бібліотека  

7. Літературна палітра «Читаємо 

разом» 

18.01.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

8. Книжкова виставка 

«Непересічність таланту Євгена 

Гуцала» (до 85-річниці від дня 

народження) 

14.01.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

9. Історичний огляд «І обнялися 

береги одного, вічного народу» 

(до Дня Соборності) 

21.01.2022 зав.бібліотекою

  

бібліотека  

10. Огляд  книжок «Голокост на 

території України: погляд у 

сьогодення» (до Дня пам’яті 

жертв Голокосту) 

27.01.2022 зав.бібліотекою   

11. Історичний урок «Крути вчать 

дивитись у майбутнє» (до дня 

пам’яті полеглих у бою під 

Крутами) 

28.01.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

12. 

 

 

Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

зав.бібліотекою бібліотека  

13. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

зав.бібліотекою бібліотека  

 

 

 

 

 



 

Лютий  

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце 

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Інформаційний дайджест 

«Всесвітній день безпеки 

Інтернету» 

02.02.2022 зав.бібліотекою 

Стібель В.М. 

бібліотека  

2. День інформування «Я є і 

буду…» до Всесвітньо дня 

боротьби проти раку 

03.02.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

3. Інформ хвилини «Крим. 

Нескорена земля» 

07.02.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

4. Книжково-ілюстративн авиставка 

«Любов підносить серце над 

землею» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

5. Година  інформування 

«Афганістан. Чужа війна» (до Дня 

пам’яті воїнів – 

інтернаціоналістів) 

15.02.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

6. День пам’яті «Не забуваймо тих 

Героїв, котрі пішли у Небеса» 

присвячується Героям Небесної 

Сотні 

18.02.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

7. Виставка-вшанування «Герої, які 

змінили хід історії» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою

  

бібліотека  

8. Мовознавчі цікавинки «Дзвенить 

струмочком рідна мова (до 

Міжнародного дня рідної мови) 

21.02.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

9. Книжково-ілюстративна виставка 

«Слова у рідній мові – квіти 

калинові» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

10. Бібліотечний онлайн-екскурс 

«Музей просто неба в Пирогові 

22.02.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

11. Відеопрезентація «Відомі імена 

України» 

24.02.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

12. Урок народознавства «Масляна 

до нас прийшла, млинців гору 

28.02.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

.13. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

зав.бібліотекою бібліотека  

14. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

зав.бібліотекою бібліотека  

 

 

 

 

 

 



Березень  

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце 

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Бліц-обговорення видавничих 

новинок нового року «Що варто 

почитати» 

02.03.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

2. Літературний подіум до 

Всесвітнього дня письменника 

«Нова хвиля. Сучасні українські 

письменники» 

03.03.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

3. Галерея видатних жінок України 

«Талановиті. Сильні. Видатні» 

04.03.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

4. Виставка-привітання «Кажуть, 

що на світі все від жінки» 

07.03.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

5. Заочна мандрівка «Тарас 

Шевченко і Тернопільщина: 

невідомі сторінки життя» 

09.03.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

6. Поетична година «Вклонімося 

Великому Кобзарю» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

7. Краєзнавчі читання «Відкрий 

для себе рідне місто» 

11.03.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

8. Виставка-портрет «Ліна 

Костенко: крізь роки і печалі…» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою

  

бібліотека  

9. День інформування до Дня 

українського добровольця «З 

доброї волі за Україну» 

14.03.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

10. Складання актів на списання 

загубленої студентами 

літератури і актів на придбання 

літератури взамін загубленої 

протягом 

місяця 

зав.бібліотекою бібліотека  

11. Екологічна година «Чиста 

водиця – всього світу цариця» 

17.03.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

12. Робота з каталогом та 

картотеками 

протягом 

місяця 

зав.бібліотекою бібліотека  

13. Поетичний дебют до 

Всесвітнього дня поезії «Мій 

перший вірш» 

22.03.2022 зав.бібліотекою

активбіблілтеки 

  

14. Презентація прочитаних книг 

«Ти прочитай!» 

протягом 

місяця  

зав.бібліотекою бібліотека  

15. Бібліо-квест «У пошуках 

бібліотечних скарбів» 

30.03.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

16. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

зав.бібліотекою бібліотека  

17. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

зав.бібліотекою бібліотека  

 

 

 



Квітень  

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце 

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Літературна година «На 

гостини до посмішки і сміху» 

(до Дня гумору) 

01.04.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

2. Тематична бесіда «Навчальна 

книга – ключ до знань» 

04.04.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

3. Абетка здоров’я «Про здоров’я 

треба знати, про здоров’я треба 

дбати» (до Всесвiтнього дня 

здоров'я 

07.04.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

4. Аналітичний бумеранг «Війна 

на Сході України: відлуння у 

душі» (до Міжнародного дня 

визволення в'язнів фашистських 

концтаборів) 

13.04.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

5. Виставка-факт «Глобальні 

проблеми Планети» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

6. Великодні фестини «Христос 

Воскрес! Великий день надії і 

чудес» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

7. Еко - толока до Дня довкілля 

«Довкілля коледжу без сміття»  

20.04.2022 зав.бібліотекою

активбіблілтеки 

бібліотека  

8. День книжкових сюрпризів до 

Всесвітнього дня книг і 

авторського права «Від тих, хто 

пише, - тим, хто читає» 

22.04.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

9. Виставковий вернісаж 

«Неповторні історичні та 

архітектурні пам’ятки України» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

10. Книжкова викладка «Гріх 

непростимий Чорнобиль» (до 

дня катастрофи на 

Чорнобильській АЕС) 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

11. Екологічний набат «Чорнобиль 

в інтер’єрі ХХІ століття» 

26.04.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

12. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

зав.бібліотекою бібліотека  

13. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

зав.бібліотекою бібліотека  

 

 

 

 

 

 



Травень  

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце 

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Виставка вишиванок 

«Вишиванка – символ 

Батьківщини, дзеркало народної 

душі…» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

2. Фотовикладка «Зупинена мить 

війни» (війна у фотокартках) » 

(до Дня пам’яті та примирення, 

присвячений жертвам Другої 

світової війни) 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

3. Медіа подорож «Стала пам’ять 

людська обелісками» 

06.05.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

4. Виставка-ілюстрація «Весна і 

мама – дві краплини сонця» (до 

Дня матері) 

09.05.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

5. Інформ-мікс до Дня Європи в 

Україні «Стати Європою, щоб 

бути Україною» 

13.05.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

6. Патріотична варта до Дня 

пам’яті жертв політичних 

репресій «Пам’яттю 

реабілітовані» 

20.05.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

7. Виставка культур «Світове 

мистецтво в культурній 

дипломатії» 

23.05.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

8. Бібліо - експрес до Дня 

слов’янської писемності і 

культури «Слов’янська 

писемність і її видавці» 

24.05.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

9. День інформування до 

Міжнародного дня миротворців 

ООН «Україна – десяте «ядро» 

миру» 

30.05.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

10 Ремонт підручників і літератури протягом 

місяця 

зав.бібліотекою бібліотека  

11. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

зав.бібліотекою бібліотека  

.12. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

зав.бібліотекою бібліотека  

 

 

 

 

 

 



 

Червень 

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце 

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Фоторепортаж з дитинства 

«Щоб зігріте теплом і любов’ю 

кожне серце дитяче було» (до 

Міжнародного дня захисту 

дітей) 

01.06.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

2. Оформлення підписки 

періодичних видань на друге 

півріччя 2022 року 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

3. Літературна гра «Майбутнє 

держави» 

08.06.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

4. Благодійна акція «Подаруй 

книгу бібліотеці» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

5. Складання актів застарілої і 

зношеноїлі тератури 

10. 06.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

6. Перегляд літератури до Дня 

скорботи і вшанування пам’яті 

жертв війни в Україні «Ця дата 

назавжди у наших серцях» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

7. Правова година до Всесвітнього 

дня боротьби з дитячою працею 

«Особливості праці 

неповнолітніх в трудовому 

законодавстві України» 

13. 06.2022 зав.бібліотекою 

Мурмила Н.І. 

Житко О.Б. 

бібліотека  

8. Патріотична бесіда «Пам’яті 

загиблих будемо гідні» 

15. 06.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

9. Перегляд документального 

фільму «Друга світова війна. 

Апокаліпсис. Ч.1 Агресія» 

20.06.2022 зав.бібліотекою,  

 

бібліотека  

10. Година відвертої розмови до 

Міжнародного дня боротьби зі 

зловживанням наркотиками і 

їхнім незаконним обігом 

24.06.2022 зав.бібліотекою,  

 

бібліотека  

11. Ремонт підручників і художньої 

літератури 

протягом 

місяця 

зав.бібліотекою бібліотека  

12. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

зав.бібліотекою бібліотека  

13. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

зав.бібліотекою бібліотека  

 

 

 


