
 

 
 

 

 



1. Завдання і напрями роботи 
Керуючись  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 Тернопільського фахового коледжу 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» працювати 

над тим, щоб бібліотека була освітнім, інформаційним та культурним 

центром. 

Завданнями  бібліотеки є: 

 сприяти тому, щоб студенти були забезпечені необхідною навчальною 

літературою в достатній кількості  

 Вносити посильний вклад у справу відродження національної культури 

українського народу, його традицій, обрядів, звичаїв; сприяти 

патріотичному вихованню шляхом виставок, тематичних добірок та 

інформаційних повідомлень 

 надання доступу через Internet до багатьох освітніх інформаційних 

ресурсів на різних носіях 

 бібліотечно-виховну роботу серед студентів-читачів спрямовувати на 

зміцнення статусу української мови, як засобу спілкування та носія 

наукової інформації. Для цього: - здійснювати заміну російськомовних 

підручників на україномовні; - створювати рекомендаційні списки 

нових надходжень; - приймати участь в загальних заходах коледжу, 

присвячених державній мові шляхом підбору матеріалів для класних 

керівників 

 використовувати різноманітні форми і методи краєзнавчої роботи, 

виховувати любов до рідного краю, пробудження інтересу до історії та 

сучасних проблем Тернопільщини 

 всебічно сприяти підвищенню фахової майстерності педагогів, 

озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних 

технологій. 

 формувати бібліотечний фонд відповідно до ліцензованих 

спеціальностей та інформаційних потреб користувачів 

 забезпечувати бібліотеку мінімумом: - фаховою літературою для 

успішного проведення акредитації спеціальностей; - періодичних 

видань; - вітчизняною та зарубіжною книжковою продукцією 

 підвищувати власний професіоналізм, розвивати творчу креативність, 

партнерство з громадськістю, батьками, іншими культурними 

установами. 

 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.  Допомога у підготовці матеріалів до першого 

уроку 2022-2023 н.р. «Ми українці: честь і 

слава незламним»  

серпень 

2022 

бібліотекарі 

2.  Перереєстрація та запис викладачів, студентів 

нового набору 

вересень 

2022 

бібліотекарі 

3.  Складання  графіка видачі підручників для 

перших курсів по групах 

вересень 

2022 

бібліотекарі 

4.  Знайомство першокурсників з бібліотекою і 

правилами користування 

вересень 

2022 

бібліотекарі 

5.  Проведення  заходів з ліквідації 

заборгованості читачів 

вересень 

2022 

бібліотекарі 

6.  Вивчення динаміки розвитку читацьких 

інтересів 

протягом 

року 

бібліотекарі 

7.  Проведення бібліографічних  індивідуальних 

консультацій для учнів та вчителів 

протягом 

року 

бібліотекарі 

8.  Інформаційна перерва в бібліотеці «Подорож 

книжковими полицями» 

протягом 

року 

бібліотекарі 

 

 

 

Індивідуальна робота з читачами 

 
№ 

з/п 

Назва заходів  Термін  

виконання 

Відповідальний 

1. Проводити індивідуальне консультування 

читачів при виборі книги: 

 рекомендаційні бесіди 

 бесіди про прочитане 

 букслем, бібліофлешбек 

 консультації біля книжкових виставок 

протягом 

року 

бібліотекарі 

2. Проводити бібліографічні  консультації: 

 рекомендаційні списки літератури 

 бібліографічні огляди літератури 

 тематичні бесіди з визначеної теми 

протягом 

року 

бібліотекарі 

3. Аналіз читацьких формулярів: «Що читаємо? протягом 

року 

бібліотекарі 

 

Обслуговування читачів 
№ 

з/п 

Назва заходів  Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Організація інформаційної діяльності по 

спрямуванню національного 

самоусвідомлення і духовного становлення 

студентів – користувачів бібліотеки  

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

2.  Залучення нових читачів: вересень  



- екскурсії до бібліотеки 

- роз’яснення студентам 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 

2022 

постійно 

протягом 

року 

 

протягом 

року 

 

зав. бібліотекою 

3. Налагодити індивідуальну роботу з читачами: 

- тематичні папки за інтересами 

- списки рекомендованої літератури 

- рекомендаційні онлайн - 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 

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

5. Участь у всеукраїнських конкурсах, акціях, 

онлайн - 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  

жовтень-

листопад 

2022 

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 

- організація здачі підручників 

- оформлення нових надходжень 

- оформлення книжок, подарованих у ході 

акції «Подаруй книгу бібліотеці!» 

протягом 

року 

зав. бібліотекою 

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 

2022 

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: 

- випуск 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 «Ми 

українці: честь і слава незламним» 

31.08.2022 зав. бібліотекою бібліотека  

2. Ознайомлення студентів перших 

курсів з інформаційними 

ресурсами, режимом роботи та 

правилами користування 

бібліотекою 

протягом 

місяця 

зав. бібліотекою бібліотека  

3. Видача підручників студентам 

нового набору 

протягом 

тижня 

зав. бібліотекою бібліотека  

4. Книжкова виставка «Іван 

Котляревський – батько новітньої 

української літератури» (1769-1838 

рр.) – український письменник, 

драматург, перший класик нової 

української літератури, громадський 

діяч 

протягом 

тижня 

зав. бібліотекою бібліотека  

5.  Година спілкування «Бібліотека – 

безмежне джерело знань» 

(до Міжнародного дня грамотності) 

08.09.2022 зав. бібліотекою бібліотека  

6. Опрацювання каталогів видавництв 

«Олді+», «Кондор», «Ліра-К», 

замовлення необхідних підручників 

зі спеціальностей 241 Готельно-

ресторанна справа, 181 Харчові 

технології 

вересень 

2022 

зав. бібліотекою бібліотека  

7. Участь у інтернет – семінарі 

«Особливості діяльності бібліотеки 

закладу освіти в сучасних умовах: 

запитання та відповіді. Організація 

роботи з бібліотечним фондом»  

21.09.2022 

 

зав. бібліотекою 

 

ДУ «НМЦ 

ВФПО» 

 

8. Перегляд документального фільму 

«Олександр Довженко – перший 

поет кінематографу…» (до дня 

українського  кіно) 

протягом 

тижня 

зав. бібліотекою бібліотека  

9. Участь у урочистій академії у 

бібліотеці №4 для дорослих до 150- 

річчя від дня народження 

української оперної співачки, 

педагога Соломії Крушельницької 

22.09.2022 

 

зав. бібліотекою, 

група 1-ХТ-

ВХП-5/9 

бібліотека  

10. Виставка – огляд «Запрошуємо у світ 

інформації через бібліотеку» (до 

Всеукраїнського дня бібліотек) 

протягом 

тижня 

зав. бібліотекою бібліотека  

11. Участь у Всеукраїнському онлайн 

семінарі-зустрічі однодумців 

бібліотечної справи «Бібліотека  - 

центр національно-патріотичного 

виховання студентів. Бібліотека і 

28.09.2022 зав. бібліотекою ДУ «НМЦ 

ВФПО» 

 



війна» (до Всеукраїнського дня 

бібліотек) 

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  

 

Жовтень  

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце 

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Виставка – роздум «Людина з 

душею поета і митця…» (до дня 

народження Івана Багряного 

(Лозов'ягін Іван Павлович) 

 (1906-1963 рр.) – український 

поет, прозаїк, публіцист, 

політичний діяч) 

03.10.2022 бібліотекарі бібліотека  

2. Перегляд на каналі YouTube 

телемарафону про історії 

героїв освітнього фронту (сайт 

Global Teacher Prize Ukraine) 

(до Дня працівника освіти) 

07.10.2022 бібліотекарі бібліотека  

3. Онлайн-зустріч з професійними 

юристами компанії  

EVERLEGAL «Трудові 

відносини під час воєнного 

стану» (до дня юриста) 

10.10.2022 бібліотекарі 

працівники 

коледжу 

бібліотека   

4. Бліц-огляд професійної 

літератури «Сучасний викладач 

і новітні освітні технології у 

торгівлі» 

протягом 

тижня 

бібліотекарі бібліотека  

5. Тематична викладка «Золоті 

ключі Покрови» (до свята 

Покрови Пресвятої Богородиці) 

(до Дня захисника України) 

протягом 

тижня  

зав. бібліотекою

  

бібліотека  

6. Інформаційна година 

«Невмируща слава - слава 

воїнам УПА» 

13.10.2022 бібліотекарі бібліотека  

7. Професійна вікторина  «Історія 

і значення професії кулінара» 

для студентів спеціальності 181 

Харчові технології (до Міжна-

родного  дня кухаря і кулінара) 

20-21.10.2022 бібліотекарі бібліотека  

8. Зустріч з випускниками – 

маркетологами «День професії 

– маркетолог у галузі торгівлі» 

(до дня маркетолога) 

25.10.2022 зав. бібліотекою

  

бібліотека  

9. Взяти участь у Всеукраїнському 

місячнику бібліотек «Читаюча 

протягом 

місяця 

зав. бібліотекою бібліотека  

https://cbs.km.ua/uploads/files/Ivan_Bagryaniy.pdf
https://cbs.km.ua/uploads/files/Ivan_Bagryaniy.pdf


шкільна родина: стратегічне 

завдання бібліотеки»  в рамках 

Міжнародного місячника 

шкільних бібліотек (відповідно 

до Наказу МОН України від 

12.08.2014 № 93). 

10. Історичний екскурс  «В нас 

єдина мета – Україна свята, 

нездоланна ніким і ніколи» (до 

Дня визволення України від 

фашистських загарбників) 

протягом 

тижня 

Глушок Р.Р. 

Мурмила Н.І.  

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  

 

Листопад  

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце 

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Правовий  онлайн-тест 

«Спадкоємці Володимирового 

Тризуба» (до дня державності 

на західноукраїнських землях) 

01.11.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

2. Фотовиставка «Держава 

твориться перемогами» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

3. Година єднання «У мові моїй 

краса і неповторність»(до Дня 

української писемності та мови) 

08.11.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

4. Поповнення літературної 

полиці «Доля рідної мови – 

доля країни» 

протягом 

місяця 

бібліотекарі бібліотека  

5. Перегляд відеоролика «Стоп 

насиллю в сім'ї!» 

протягом 

тижня 

бібліотекарі бібліотека  

6. Огляд  періодичних та 

друкованих видань до 

Міжнародного дня 

толерантності 

16.11.2022 бібліотечна 

рада 

бібліотека  

7. Онлайн-година історії «Герої 

вільного народу» 

18.11.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

8. Виставка-пам'ять  «Незламні 

захисники української 

незалежності» (до дня Гідності і 

Свободи) 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

9. Виставка-реквієм «Стежини 

скорботи: голодомор в Україні» 

(до Дня пам’яті жертв 

голодомору і політичних 

репресій)  

25.11.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

10. Інформаційний коктейль «Будь 28.11.2022 зав.бібліотекою бібліотека  



сучасним. Читай українське» 

(до Всесвітнього дня 

інформації) 

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  

 

Грудень  

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце 

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Виставка-діалог «СНІД.Чи бути 

здоровим – вирішуєш ти» (до 

Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом) 

протягом 

тижня  

зав.бібліотекою бібліотека  

2. Зустріч з волонтерами 

Тернополя «Волонтерство – 

поклик серця» (до Міжнарод-

ного дня волонтера) 

05.12.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

3. Виховна година за участі 

захисників-батьків студентів 

«Уклін усім, хто край свій 

боронить» (до Дня Збройних 

Сил України) 

07.12.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

4. Поповнення тематичної полиці 

«НЕЗЛАМНІ ЗАХИСНИКИ 

УКРАЇНСЬКОЇ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ» 

протягом 

місяця 

зав.бібліотекою бібліотека  

5. Зустріч – обговорення 

«Кібербулінг: прояви та 

протидія» 

08.12.2022 зав.бібліотекою  

Мурмила Н.І. 

 

бібліотека  

6. Виставка – реквієм «Земний 

уклін бійцям Чорнобильського 

лиха» (до дня вшанування 

учасників ліквідації на ЧАЕС) 

протягом 

тижня 

бібліотекарі бібліотека  

7. Літературна бесіда 

«Драматургічний світ Миколи 

Куліша» (до 130 річчя від дня 

народження Миколи Куліша 

(1892 – 1937), українського 

драматурга) 

16.12.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

8. Круглий стіл (в режимі онлайн) 

«Проблеми реалізації та захисту 

прав і свобод людини й 

громадянина в Україні» 

20.12.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

9. Підібрати літературу і провести 

бесіди «Як зустрічають Новий 

рік в різних країнах» 

протягом 

тижня 

  

зав.бібліотекою бібліотека  



10. Новорічне конфетті «Зима 

мандрує – свята дарує» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

11. Профілактичне ремонтування  

підручників і літератури в 

бібліотеці 

протягом 

місяця 

зав.бібліотекою бібліотека  

12. 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. Книжкова виставка – 

калейдоскоп «Зоря Різдвяна в 

сяйві любові» (до Різдвяно-

новорічних свят на Західній 

Україні) 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

2. Бібліотечна  година «Книга чи 

комп’ютер?» (до Міжнародного 

дня без Інтернету) 

03.01.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

3. Ознайомлення з книжками, 

поетами, письменниками – 

ювілярами 2023 року 

«Ювілейний зореліт»  

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

4. Виставка  новорічно-різдвяних 

композицій «Хай рік новий, 

Різдво Христове, Вам 

подарують дні казкові…» 

протягом 

місяця 

зав.бібліотекою бібліотека  

5. Літературна палітра «Читаємо 

разом» 

10.01.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

6. Проведення бібліотечно-

бібліографічних занять 

(довідково-бібліографічний 

апарат бібліотеки, робота з 

довідковою літературою) 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою 

класні керівники 

бібліотека  

7. Проводи зимових новорічних і 

різдвяних свят 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

8. Усний  журнал «О націє, дужа і 

вічна, як Бог…» (до Дня 

Соборності) 

20.01.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

9. Історичний хроноскоп   

«Соборна мати Україна, одна на 

всіх, як оберіг» 

23.01.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

10. Перегляд презентації «Бабин Яр 

–  трагедія народу України» (до 

дня пам’яті жертв Голокосту) 

25.01.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

11. Година інформування «Нам 26.01.2023 зав.бібліотекою бібліотека  



пам’ять серця не дає спокою…»  

(до дня пам’яті полеглих у бою 

під Крутами) 

12. 

 

 

Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

зав.бібліотекою бібліотека  

 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. Викладка надходжень 

літературних новинок «Родзинки 

книжкового світу»   

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою 

 

бібліотека  

2. Електронна  книжкова виставка 

«Чи читали ви книги, що видані 

та стали бестселерами у рік 

вашого народження?» - 

03.02.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

3. Поповнення краєзнавчої кімнати у 

бібліотеці «Етнографія рідного 

краю» 

протягом 

місяця 

зав.бібліотекою бібліотека  

4. Книжкова  виставка з PR кодами 

«Читай або скануй та дивись»  

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

5. Бібліотечна година «Безсмертні, 

як вогонь, спокійні, як граніт» (до 

Дня пам’яті воїнів – 

інтернаціоналістів) 

15.02.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

6. Урок  історичної пам’яті до Дня 

Героїв Небесної Сотні «Вони 

помирали, щоб жила Україна…» 

18.02.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

7. Виставка - імена «Перлинки 

сучасності» (до Дня рідної мови) 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою

  

бібліотека  

8. Віртуальна  екскурсія  

літературно-меморіальним музеєм 

та творчим шляхом Лесі Українки 

«Хотіла б я піснею стати» 12 

22.02.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

9. Історичний  журнал «Миру – 

бути!» ( до Дня річниці війни з 

російськими окупантами) 

24.02.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

10. Вивчення та аналіз вітчизняного 

та закордонного ринку 

бібліотечно-інформаційних 

послуг 

протягом 

місяця 

зав.бібліотекою бібліотека  

11. Організація та проведення акції 

«Підтримай бібліотеку» (до 

Міжнародного дня дарування 

книг) 

протягом 

лютого-

березня 

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  

 

Березень  

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце 

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Флешмоб до Всесвітнього дня 

поезії «Читаємо улюблені вірші 

українською» 

02.03.2022 зав.бібліотекою бібліотека  

2. Виставка журнальних публікацій 

«Я - жінка, мати, берегиня»  

03.03.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

3. Перегляд документального 

фільму  «Невидимий батальйон» 

(участь українських жінок у 

бойових діях)  

06.03.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

4. Виставка-дата «Шевченко – наш. 

Він для усіх століть...» 

09.03.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

5. Відео-презентація «Заповіт» 

мовами народів світу. Читаймо 

Т.Шевченка різними мовами» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

6. Онлайн-тренінг «Світ Інтернету 

для кожного» 

13.03.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

7. Фотовиставка  до Міжнародного 

дня боротьби за ліквідацію 

расової дискримінації «Ні – 

расовій дискримінації!» 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою

  

бібліотека  

8. Виставка  літератури, отриманої 

в ході акції «Підтримай 

бібліотеку» «Новинки з фонду 

бібліотеки»  

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

9. Складання актів на списання 

загубленої студентами 

літератури і актів на придбання 

літератури взамін загубленої 

протягом 

місяця 

зав.бібліотекою бібліотека  

10. Книжково-ілюстративна 

виставка «Достойний син свого 

народу» (до дня народження 

Івана Мазепи, українського 

військового, державного та 

політичного діяча) 

16.03.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

11. Бесіда біля книжкової виставки 

«Майстрам театральної сцени 

присвячується» (до 

Міжнародного дня театру) 

20.03.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

12. Презентація виставки-

знайомства з ретро -

мистецькими експонатами 

27.03.2023 зав.бібліотекою

актив 

бібліотеки 

бібліотека  



«Родом з минулого» 

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  

 

Квітень  

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце 

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Онлайн - вечір гумору «Сміх-

весела штука: і мистецтво і 

наука» 

01.03.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

2. «Довідкова література – твій 

вірний помічник» (з фонду 

бібліотеки та всеукраїнські 

електронні ресурси) 

03.03.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

3. Виставка – виклик «Про 

здоров’я треба знати, про 

здоров’я треба дбати»  (до 

Всесвiтнього дня здоров'я 

06.04.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

4. Огляд посібників для студентів 

технологічного відділення 

«Бібліографія – твій помічник в 

океані інформації» 

11.04.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

5. Тиждень підготовки до 

величного свята Воскресіння 

Христового 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

6. Віртуальна виставка «Стежками 

Ісуса Христа»  
14.04.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

7. Ілюстративно – книжкова 

виставка «Екологія: ми 

відповідальні за майбутнє 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

8. Літературний подіум «Щойно з 

друку»  (до Всесвітнього дня 

книг і авторського права) 

 

19.04.2023 зав.бібліотекою

активбіблілтеки 

бібліотека  

9.  Перегляд   літератури  «Книги 

для молоді українською мовою» 

24.04.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

 Онлайн -   виставка «Зона 

відчуження. Жорстокий урок 

історії» (до дня катастрофи на 

Чорнобильській АЕС) 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

10. Година – спогад «Гірчить 

Чорнобиль, через віки 

гірчить…» 

26.04.2023 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  

 

Травень  

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Місце 

виконання 

Відомості 

про 

виконання 

1. Година роздумів «Бібліотека, 

читання як розвиваюче 

середовище нового покоління» 

01.05.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

2. Інформаційний  стенд – фото  

«Вони повернулись з 

перемогою!» (до Дня пам’яті та 

примирення, присвячений 

жертвам Другої світової війни) 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

3. Виставка - інсталяція 

«Пам’ятаємо. Славимо. 

Вшановуємо» 

05.05.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

4. Тематична  виставка «Величне і 

прекрасне слово Мати! Від неї 

все на світі! Навіть світ…» (до 

Дня матері) 

08.05.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

5. Інформаційно - довідкова 

полиця «Європейський вибір 

України» (до Дня Європи в 

Україні) 

12.05.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

6. Година пам’яті «Жертви 

червоного терору: чорний 

список» (до Дня пам’яті жертв 

політичних репресій) 

18.05.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

7. Календарна  виставка 

«Невмируща спадщина Кирила 

і Мефодія»  

23.05.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

8. Інформаційна година «Біля 

витоків писемності та  

культури» ( до Дня слов’янської 

писемності і культури) 

23.05.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

9. Година патріотизму 

«Українські миротворці на ваті 

миру» (до Міжнародного дня 

миротворців ООН) 

29.05.2023 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. Правовий  коктейль «Хай же 

мир і дружба поєднає всіх, І 

дзвенить дитячий безтурботний 

сміх!» (до Міжнародного дня 

захисту дітей) 

01.06.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

2. Оформлення підписки 

періодичних видань на друге 

півріччя 2023 року 

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

3. Щорічна благодійна акція 

«Подаруй книгу бібліотеці» 

протягом 

місяця 

зав.бібліотекою бібліотека  

4.  Година повідомлень «ООН: 

шлях до миру» 

05.06.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

5. Складання актів застарілої і 

зношеноїлі тератури 

10. 06.2023 зав.бібліотекою бібліотека  

6. Книжкова виставка-реквієм 

«Пам’ять жива» (до Дня 

скорботи і вшанування пам’яті 

жертв війни в Україні)  

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

 Тренінг  з основ комунікації 

«Вдала рекламна кампанія – 

запорука успіху!» (для 

студентів спеціальності 075 

Маркетинг) 

12. 06.2023 зав.бібліотекою 

Чеченюк І.Б. 

бібліотека  

7.  Виставка – дискусія 

«Наркоманія: від відчаю до 

надії» (до Міжнародного дня 

боротьби зі зловживанням 

наркотиками) 

19.06.2023 зав.бібліотекою,  

 

бібліотека  

8. Робота з формулярами 

випускних груп  

протягом 

тижня 

зав.бібліотекою бібліотека  

9. Ремонт підручників і художньої 

літератури 

протягом 

місяця 

зав.бібліотекою бібліотека  

10. Оформлення виставки нових 

надходжень літератури 

«Книжковий дощ новинок» 

протягом 

року 

зав.бібліотекою бібліотека  

11. Тематичні виставки «Куточок 

спеціаліста», «Правильно 

говоримо українською» 

протягом 

року 

зав.бібліотекою бібліотека  

 

Завідувачка бібліотекою  Марія ПРОКОПИК 


