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З В І Т 

про роботу бібліотеки Глухівського медичного училища  

2020  -  2021 навчальний рік. 

 

І. Формування бібліотечного фонду, організація , охорона та збереження. 

   Комплектування фонду бібліотеки медичного училища здійснювалось на основі аналізу 

поповнення і наявності бібліотечного фонду відповідно до навчальних планів і програм. Ця 

робота виконувалася в постійній співпраці бібліотеки з викладачами та керівництвом училища. 

Комплектування фонду проводиться згідно потреб навчального закладу 

      Формування фонду здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Головним джерелом “ 

Медицина ”,  “Укрмедкнига”,. 

               Перевірка фонду з метою виявлення застарілої літератури проводиться кожного  року 

членами бібліотеки. Весь фонд розміщено на стелажах. Приміщення бібліотеки відповідає 

умовам збереження фонду. 

     Щомісячно проводяться санітарні дні, проводиться знепилення фонду. З метою збереження 

фонду проводиться   ремонт книг. 

           В фонді бібліотеки  є художня література для програмного вивчення і самостійного 

читання класиків і видатних сучасних письменників: література суспільних наук, література для 

вчителів з педагогіки. методики викладання: довідники, енциклопедії, періодичні видання.  

   Книжковий фонд бібліотеки нараховує   5383 назви 16301екземпляр  в  т.ч. – книг 5364/14880 

 Незважаючи на всі труднощі майже кожен студент на 100% забезпечений обов’язковими 

підручниками. 

   

  ІІ.Обслуговування користувачів. Інформаційно – масова робота. 

    . За звітній рік бібліотекою обслуговано  227 користувача, видано 8574 примірника 

документів, відвідуваність  -  4615.  

Великого значення бібліотека надавала назвам книжкових виставок та їх оформленню 

Оформлені за звітний період  книжкові виставки. 

 

МЕДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ: 
1.   «Зупини туберкульоз!» -  24.03.- День 

боротьби із захворюванням на туберкульоз - 

ДП « Здоров’я 2020- ук раїнський вимір»  

виставка-

рекомендація 
 

березень 

 

Ганжа Т.І. 

2.  «Одвічні цінності здоров’я у світлі 

сучасного бачення»  .- 07.04.- Всесвітній 

день здоров’я – ДП «Здоров’я 2020- 

український вимір»  

виставка-

реклама 
 

квітень 

 

Ганжа Т.І. 

3.  «Зроби свій вибір - життя з цигаркою чи 

без»-  ( 31.05.- Всесвітній день проти тютюну 

та тютюнопаління)- ДП «Здоров’я 2020-

український вимір»  

виставка-

застереження 
 

травень 

 

Ганжа Т.І. 

4.  «Кожному своє! Тютюну забуття, а вам 

здоров’я, краса і радість буття! -До Дня 

відмови від паління» 

Виставка-
побажання 

листопад  

5.   Твоє здоров’я – в твоїх руках» - 

( 20.10.- Всеукраїнський день боротьби із 

захворюваннями на рак молочної залози) 

 - ДП боротьби з онкозахворюваннями  

виставка - 

рекомендація 
 

жовтень 

 

Ганжа Т.І. 

6.  «Не віднімай у себе завтра» -  

 (01.12. – Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом. День солідарності з ВІЛ 

позитивними людьми )  

виставка - 

заклик 

 

грудень 

 

Ганжа Т.І. 

7.  Світ улюбленої професіїї 

Знайдеш в рослині порятунок 
Протягом 
 року 
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Психологія спілкування медсестри і пацієнта 

Медицина в художній літератури 

Здоровий побут - здоровий спосіб життя   

8.  «Спорт-це моє життя!» (до Дня фізичної 

культури і спорту) 

виставка-

порада 

 

вересень  

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ. 

9.  « Щоб козацька слава  навік не пропала»  

( 14.10. – День захисника України ) 

 жовтень Ганжа Т.І. 

10.  Бринить,співає рідна мова,чарує,тішить і 

п’янить (09.11. – День української 

писемності та мови )  - 2018-2027 роки – 

Десятиріччям української мови. 

виставка-

діалог 

листопад Ганжа Т.І. 

11.  «Торгівля людьми – це тяжкий злочин» -

18 жовтня –Європейський день боротьби з 

торгівлею людьми)книжкова виставка 

виставка-

акцент 

 

жовтень Ганжа Т.І. 

12.  «Толерантність - дорога до примирення 

.»- 16 листопада Міжнародний день 

толерантності 

Виставка-

заклик 

листопад Ганжа Т.І. 

13.    Мій край – це серця рідна пристань Книжкова Прот.року Ганжа Т.І. 

14.    Сумщина від давнини до сьогодення Книжкова 

виставка 

Прот.року Ганжа Т.І. 

ЦИКЛ "ІСТОРИЧНА ВАХТА ПАМ´ЯТІ: «ВІД ДАВНИНИ ДО СЬОГОДЕННЯ" 

15.   «Соборність рідної землі – основа нації й 

держави»- ( 22.01.- День Соборності 

України ) 

Історична 

полиця 
січень Ганжа Т.І. 

16.  «Гіркий хліб афганської війни»  -15 

лютого  День вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав- 30-річчя 

виведення військ з Афганістану 

Виставка-

пам’ять 
 Ганжа Т.І. 

17.  «Вічна пам’ять тим, хто загинув, вічна 

слава тим, хто живий»   - ( 09.05. – День 

перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні ) 

Виставка-

пам'ять 
травень Ганжа Т.І. 

18.  Йде травень крізь хвилини,дні і роки, 

Несе нащадкам спогади свої -  До Дня 

пам’яті та примирення. Виставка-реквієм 

Виставка-

реквієм 

травень Ганжа Т.І. 

19.   «Україна козацька – пам’ять віків 

історії» - 14 жовтня - День Українського 

козацтва,День захісника України 

виставка-

подорож 

 

жовтень Ганжа Т.І. 

20.  «Майдан: сторінка живої історії»   ( 21.11.- 

День Гідності та Свободи ) 

Виставка-

реквієм 

жовтень Ганжа Т.І. 

21.   «Шрам на серці людства. »  - 24 жовтня 

День пам’ яті жертв Голодомору 

 жовтень Ганжа Т.І. 

Іншої тематики. 

22.    На допомогу класному керівнику Книжкова 

виставка 

 Ганжа Т.І. 

23.    Не бійтесь заглядати у словник Виставка-

порада 

 Ганжа Т.І. 

24.    На допомогу навчальним програмам виставка-

огляд 

 Ганжа Т.І. 

25.     «Не порушуйте наші права» Виставка – 

протест 

 Ганжа Т.І. 

26.  «І зачаровує серця пісенна українська виставка- лютий Ганжа Т.І. 

http://www.lib.kr.ua/index.php?vistavki=yes##
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мова».  - 21 - лютогоМіжнародний день 

рідної мови    

пошана 

 

27.  «Сорочку мати вишила мені… червоними 

і чорними нитками»- до Дня вишиванки 

віртуальний 

мистецький 

вернісаж 

 Ганжа Т.І. 

28.  «Буде жити в мирі й злагоді родина – буде 

жити моя Україна»  15 травня 

Міжнародний день родини 

Виставка – 

вшанування  
травень Ганжа Т.І. 

29.  «Бібліотека – це  скарбниця всіх багатств 

людського духу.» - 30 вересня -

 Всеукраїнський день бібліотек 

Виставка-

знайомство, 

інформаційна 

година 

вересень Ганжа Т.І. 

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ. 

30.  «В гармонії з природою та планетою 

Земля»  - 19 квітня  День довкілля 

Виставка – 

експозиція 
квітень Ганжа Т.І. 

31.  «Екологія довкілля і безпека 

життєдіяльності людини»; -До Всесвітнього 

дня Матері-Землі.  

Ілюстративна 

виставка 
квітень Ганжа Т.І. 

32.  «Відлуння Чорнобиля – в серці Вкраїни»  - 

26 квітня День Чорнобильської трагедії 

(1986) 

Виставка-

роздум 
квітень Ганжа Т.І. 

Бібліотека разом з кураторами груп та вихователем гуртожитка проводить виховні години та 

тематичні вечори:         

"Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить…"- до Дня української писемності та 

мови літературно-мистецьку годину 

"Бібліотека - давня і вічно юна оселя людського розуму ...до Всеукраїнського дня бібліотек 

Конкурсно-розважальна програма «ТЕТЯНИН ДЕНЬ» 

 
ІІІ. Довідково-бібліографічне та інформаційне забезпечення. 

Інформаційно - масові заходи. Впровадження нових технологій.  

  Робота бібліотеки спрямована на допомогу в організації навчально-виховного процесу                                

Інформаційно –бібліографічна робота проводиться за двома напрямками: інформаційне 

забезпечення розвитку студентів, інформаційне забезпечення педагогічного колективу. .Для 

бібліографічного  інформування  використовуються індивідуальні, групові та масові форми 

роботи.  

       Одним із видів роботи бібліотеки з метою  популяризації літератури - є видавнича 

діяльність: випуск брошур, буклетів ,бібліографічних списків, тощо. Вони присвячуються 

вагомим літературним подіям, пропагують здоровий спосіб життя, презентують нові 

надходження до бібліотеки. 

            Електронні папки: «Документація»  «Заходи» «Фотоматеріали» «Презентації» «Звіти» 

«Акти» «Рідний край»  «Календар свят»  «У світі цікавого» «Письменники ювіляри» . 

Тематичні папки: «Календар свят»  «Рідний край» »  «У світі цікавого» , «Письменники 

ювіляри» . «З історії розвитку медицини», «Етикет від А до Я», «Цікави факти з 

медицини» 

Довідкове – бібліографічне обслуговування  полягає у виконанні  різноманітних 

бібліографічних довідок за разовими запитами. Переважно надавалися тематичні довідки. 

Довідки реєструвалися до журналу. Загалом було надано  51  бібліографічна  довідка.  

               2 та 3 вересня в бібліотеці організовані екскурсії для студентів – першокурсників. 

У день відвідин студенти-першокурсники отримали інформацію про правила користування 

фондами книгозбірні, систему каталогів і картотек, ознайомилися із способами пошуку 

інформації, довідалися про багатогранну діяльність бібліотеки, яка пропонує різноманітні 

заходи для тих, хто здобуває фах чи прагне розширити світогляд, змістовно провести дозвілля та 

отримали комплекти підручників на перший семестр. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.calameo.com/read/00346994858ef43d91c87
http://ru.calameo.com/read/00346994858ef43d91c87
http://odb.te.ua/1962
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.       Основним джерелом інформації про книжковий фонд бібліотеки є алфавітний і 

систематичний каталоги.. На допомогу користувачам в бібліотеках ведуться тематичні 

картотеки, картотеки газетно-журнальних статей , додано   407 карток і вилучено  106  карток 

Вони є складовою частиною бібліотеки, вибір і наповнення яких залежить від потреб читачів та 

специфіки бібліотеки . В бібліотеці  є такі картотеки: 

-- Робота медичної сестри. 

-- Організація навчально-виховного процесу. 

-- Наш рідний край. 

-- Оптимізація системи охорони здоров’я 

-- Україна: історія і сучасність       

В читальному залі,   користувачі отримують вільний доступ до всіх джерел інформації які є в 

бібліотеці. До їхніх послуг Інтернет - ресурси та  різноманітна бібліографічна інформація.  

   За останній  рік кількість довідок, виконаних із використанням Інтернет-ресурсів зросла в 

кілька разів.  

Автоматизація бібліотечних процесів, виконання традиційних функцій із застосуванням 

новітніх технічних засобів, адаптування цих функцій до нових умов роботи також є ключовими 

напрямами діяльності сучасної бібліотеки. Бібліотеку  оснащено   

                                             комп’ютерами -4, підключено інтернет 

                                             Ксерокс            - 1 

                                             Принтер           - 1 

                                             Сканер             - 1 

 

Бібліотекар ___________________ Ганжа Т.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


