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 №
п/п

Зміст  роботи Дата
виконання

Хто виконує Відмітка
про

виконання

   І. ОРГАНІЗАЦІЙНА  РОБОТА
 1. Підготовка  до  навчального

року:
а/  перереєстрація  читачів  всіх
груп і курсів;
б/  погодження  розподілу
підручників  між  групами
коледжу з викладачами.

вересень

    вересен
ь

Погребна І.М.

Погребна І.М.

 2. Проведення  бесід  із
студентами нового набору:
а/  бесіда  “Знайомство  з
бібліотекою  Миколаївського
коледжу бізнесу і права”;
б/  бесіда  “Як  поводитися  при
роботі  з  бібліотечними
книгами  та  періодичними
виданнями ”;
в/проведення  індивідуальних
бесід

вересень

постійно

постійно

Погребна І.М.

Погребна І.М.

Погребна І.М.

3. Підвищення  кваліфікації
колективу  бібліотеки  на
семінарах,  методичних
об’єднаннях бібліотек.

постійно     Погребна І.М.

4. Інформаційна  робота  -
організація виставок:
- нових надходжень;
-огляди  газетно-журнальних
статей;
- знаменних та пам’ятних дат.

постійно
    Погребна І.М.

 5. Щомісячне  проведення
санітарних  днів  (остання
п’ятниця  місяця)

 протягом
року

  Погребна І.М.



    
ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ, ОБРОБКА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДУ

 1. Здійснювати   комплектування
фонду бібліотеки  навчальною
літературою  через  книжкові
видавництва.

постійно   Погребна І.М.

 2. Доповнювати  фонд  науково-
методичною  літературою  з
питань  учбової  та  виховної
роботи.

постійно   Погребна І.М.

 3. Технічна  та  бібліографічна
обробка книг. постійно   Погребна І.М.

4. Складання  актів  на  списання
застарілої,  зіпсованої  та
загубленої літератури.

постійно    Погребна І.М.

 5. Систематична  перевірка
фонду:
–повнота наявності;
–вірність розстановки;
–вивчення  складу  та
використання  фонду;
–виявлення  застарілої
літератури.

постійно
   Погребна І.М.

 6. Оформлення  передплати
періодичних  видань  на  2018
рік.

листопад     Погребна І.М.

 7. Контроль  за  одержанням  та
зберіганням  періодичних
видань.

постійно     Погребна І.М.

                    
ІІІ.  ОРГАНІЗАЦІЯ  ВИХОВНОЇ   РОБОТИ

 1. Надавати  допомогу
педагогічному  колективу  в
формуванні  у  студентів
наукового  світогляду  та
понять  моралі:  чесності,
обов’язку,  відповідальності,
доброти, товариськості.

 постійно    Погребна І.М.
   куратори груп.

 2. Пропагувати  вивчення  історії
України  її  культури  та
народних традицій.

 постійно    Погребна І.М.



3. Пропагувати  літературу  з
обраної  професії,  правову,
економічну,  художню,
літературу  про  здоровий
спосіб життя.

 постійно    Погребна І.М.

 4. Підготувати  та  провести
літературні  вечори,  тематичні
бесіди,  виховні  години   зі
студентами коледжу:
- 28 вересня - 100 років від дня
народження  Василя
Сухомлинського,  українського
педагога  “Педагогіка  від
серця”
-  до  Всеукраїнського  дня
бібліотек  “Книга  —  джерело
знань  та  чому  варто  читати”
(30.09)
- до  Дня захисника Вітчизни
та  Дня  українського  козацтва
“Ми  нащадки  козацького
роду”(14.10)
- Виховна година в гуртожитку
«Етика сучасної молоді»
-  до  дня  української
писемності  та  мови  (9.11)
«Мова наша солов’їна»
-  до  Міжнародного  дня
відмови  від  паління  (15.11)
(анкетування)
-  24.11  день  пам’яті  жертв
голодомору «Жнива скорботи»
- 1 грудня — Всесвітній день
боротьби зі СНІДом «Здоров’я
найвища цінність людини»
- 125 років від дня народження
М.Г.Хвильового,  українського
поета,  прозаїка,  публіциста,
критика  “Трагедія  митця”
(13.12)
-  до  новорічних  та  різдвяних
свят  “Новорічні  свята  —
українські обряди та традиції”
-  День  соборності  України  –
(22.01) “Єдина Україна”
-  21.02.  Міжнародній  день

вересень

вересень

жовтень

жовтень

листопад

листопад

листопад

грудень

грудень

грудень
грудень

січень

лютий

Погребна І.М.,

Череднікова Т.Ю.

Куратори груп,

вихов.гуртожитку.

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=30


рідної мови “Неповторна наша
мова”
-  16-22  лютого  “Масляна”  (в
гуртожитку коледжу)
- 205-років від дня народження
українського поета, художника
мислителя  —  Т.Г.Шевченка
(09.03.),
- 28.03. визволення Миколаєва
від фашистських загарбників
-  день  трагедії  на
Чорнобильській  АЕС  “Чорна
трагедія”“ (26.04),
- 18.05 день Європи
- до Всесвітнього дня боротьби
з тютюнопалі́нням (31.05).
-  26.06  міжнародний  день
боротьби  зі  зловживанням
наркотиками  та  їхнім
незаконним розповсюдженням

лютий

березень

березень

квітень

травень
травень

червень

5. Оформити книжкові  виставки,
тематичні  полички,  виставки
газетно-журнальних  статей:
-  до  дня  фахівця  “Твоя
професія” :
*  День  підприємця  перша
неділя вересня (02.09.2018)
* День юриста (08.10.),
* Міжнародний день кухаря та
кулінара (20.10),
*  День  працівників  харчової
промисловості  третя  неділя
жовтня (21.10.2018)
*  Міжнародний  день
бухгалтера  (10.11.),
* Всесвітній день прав 
споживача (15.03.)
* День кондитера (03.05)
*  День  банківських
працівників (20.05)
- до дня м. Миколаїв - „ Наше
місто — наша гордість”,
-  до  100  річчя  від  дня
народження  Василя
Сухомлинського,  українського

постійно

протягом
року

вересень

вересень

 Погребна І.М.



педагога  “Педагогіка  від
серця” (28.09)
-  до  Всеукраїнського  дня
бібліотек “З книгою по життю”
(30.09),
- 14 жовтня − День захисника
Вітчизни та День українського
козацтва  «Ми  —  козацького
роду”
-  День  працівників  освіти
(день  вчителя  )  “Мистецтво
бути  викладачем”
(7.10 )перша неділя жовтня
-  до  дня  української
писемності  та  мови  “Мова
рідна - калинова” (09.11);
-  до дня студента (17.11),
-  до  дня  пам’яті  жертв
голодоморів  «Жнива
скорботи» (24.11)
- до дня Збройних Сил України
“Батьківщина  одна  єдина”
(06.12)
-  до  125  річчя  від  дня
народження  М.Г.Хвильового,
українського  поета,  прозаїка,
публіциста, критика  (13.12)
-  до  185  річчя  від  дня
народження  марка
Вовчка (22.12) «Дорогий
скарб України»
- до дня соборності України –
(22.01) “Єдина Україна”
-  до  дня  Святого  Валентина
”Кохання в серці”(14.02)
- до Міжнародного дня рідної
мови “Неповторна наша мова”
(21.02.)
-  до  Мiжнародного жiночогожнародного  жiжнародного жiночогоночого
дня  (міжнародний  день  прав
жінок) (08.03.),
-   до  205-річчя  від  дня
народження  українського
поета,  художника  мислителя
— Т.Г.Шевченка (09.03.),
- 28.03. визволення Миколаєва

вересень

жовтень

жовтень

листопад

листопад
листопад

грудень

грудень

грудень

січень

лютий

 

лютий

березень

березень



від фашистських загарбників
-  день  трагедії  на
Чорнобильській  АЕС “Дзвони
Чорнобиля”“ (26.04),
-  28.04.  -  Пасха  Христова  —
Великдень,
- до Дня Перемоги (09.05),
-  до  Дня  конституції  України
“Україна правова”  (28.06)

березень

квітень

квітень

травень
червень

6 Оновлення  постійно  діючих
виставок  новими книжковими
виданнями  та  газетно-
журнальними статтями:
-  “Споживча  кооперація
України:  історія  та  сучасний
стан”,
-  “Україна  —  це  ми”
(патріотичне виховання),
-  “Книга  -  змінює  життя”
(читаємо художню літературу).

постійно Погребна І.М.

                   
ІУ. ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА

 1. Робота  над  складанням
алфавітного, електронного
та систематичного каталогів.

постійно     Погребна І.М.

2 Редагування  алфавітного  та
систематичного каталогів.

постійно     Погребна І.М.

 3. Доповнення  тематичних
картотек:
а/ законодавча база України;
б/ краєзнавча картотека;
в/забезпечення  підручниками;
г/картотека до пам’ятних дат;
д/газетно-журнальних статей.

 
постійно     Погребна І.М.

 4. Складання  інформаційних  та
рекомендаційних  списків
літератури.

постійно    Погребна І.М.

 5. Видача  бібліографічних
довідок.

постійно     Погребна І.М.

         Провідний бібліотекар                                             І.М. Погребна
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