
 

Паспорт бібліотеки 

ДНЗ «Ізюмський регіональний центр професійної освіти» 

станом на 30.09.2019 

 

Найменування закладу освіти 
 ДНЗ «Ізюмський регіональний        

центр професійної освіти» 

Адреса бібліотеки 
 Ізюмський р-н, с. Капитолівка, 

 вул. Перемоги, 18 

Загальні відомості про бібліотеку  

Прізвище, ім'я, по батькові бібліотекаря 

 Якімова  Віта Олексіївна - 

 завідувач бібліотеки,  

 Бондаренко Ірина Іванівна -     

бібліотекар 

Місце розташування бібліотеки (поверх)  2-й поверх 
Web-cтopінкa, блог бібліотеки   
Графік роботи бібліотеки  8.00-16.00 (субота, неділя – вихідні) 

Матеріально-технічні умови діяльності бібліотеки 
Загальна площа бібліотеки, з неї (кв.м.):  271,1  кв.м. 

абонемент  44,9 кв.м. 
читальний зал  45,4 кв.м. 
книгосховище  180,8 кв.м. 

Кількість посадочних місць у читальному 

залі 

 20 посадочних місць 

Оргтехніка з них (к-сть): ____________________ 
комп’ютер,  1 

принтер, ксерокс  1 
Доступ до Інтернету ( так / немає)  так 

Інформаційно-бібліотечний ресурс 

Класифікаційна система, що 

використовується бібліотекою (УДК, ББК) 

 УДК, ББК 

Основний бібліотечний фонд, з них (к-сть):  36933 примірника 

книги та брошури  19952 
довідкові видання  822 
підручники  16159 

Періодичні видання (к-ть назв)  38 назв. 
Передплата на 2019 рік ( к-ть назв)  38 назв. 
Каталоги ( абетковий, систематичний) 

 

 Абетковий та 

 систематичний каталоги 
Картотеки (к-ть назв)  23 назв. 
Електронні ресурси (к-ть)   173 

Облікова документація (зазначити, що є  

в наявності) 

- Книга сумарного обліку 

бібліотечного фонду ДНЗ 

«Ізюмський регіональний центр 

професійної освіти». 

- Книга сумарного обліку 



 

бібліотечного фонду підручників 

ДНЗ «Ізюмський регіональний 

центр професійної освіти». 

- Зошит обліку книг, прийнятих від 

читачів замість втрачених. 

- Щоденник обліку роботи 

бібліотеки. 

- Картотека обліку підручників з 

професійної підготовки. 

- Картотека обліку підручників з 

загальноосвітньої підготовки. 

- Картотека обліку української та 

зарубіжної літератури. 

- Реєстраційна картотека руху 

підручників. 

- Реєстраційна картотека 

періодичних видань. 

- Інвентарні книги – 26 примірників. 

- Формуляри читачів. 

Документація, що регламентує діяльність 

бібліотеки (зазначити, що є в наявності) 

 

-Нормативно-правові документи 

роботи бібліотеки. 

- Витяг з номенклатури справ. 

- Регламентуюча документація. 

-Планово-звітна документація. 

- Акти на оприбуткування 

літератури. 

- Акти на списання книг. 

- Робочі навчальні плани. 

- Служба науково-технічної і 

педагогічної інформації. 

- Перелік навчальних програм, 

підручників, навчально-методичних 

посібників доведених МОН України. 

- Замовлення на підручники. 

- Забезпеченість підручниками. 

- Контингент учнів. 

- Акти інвентаризації бібліотечного 

фонду. 

Робота з користувачами  
Загальна кількість користувачів  601 

у т. ч.: учні   472 
педагоги   73 
співробітники   56 



 

Загальна кількість відвідувань  

(01.09.2018  - 30.09.2019) 

  949 

 Кількість книговидач, прим. 

(01.09.2018 – 30.09.2019) 

   

у т. ч.: книги, брошури    6335 
журнали, газети    824 
підручники    5294 
Забезпеченість учнів підручниками 

ЗОП % 

 50,79% 

Забезпеченість учнів підручниками 

ПП % 

 58,04% 

Інформаційна робота (к-ть):     
дні інформації    5 

тематичні тижні    10 
заходи з формування інформаційної 

культури  

  Дні інформації, Дні спеціаліста, 

бібліографічні огляди літератури, 

інформаційні хвилини. 

інші заходи    Тематичні виставки, інформаційні 

бюлетені, тематичні папки, 

бібліографічні списки літератури. 

Виставкова діяльність (к-ть):     
виставки нових надходжень    4 (1раз на квартал) 
тематичні виставки    42 
постійно діючі    6 

Бібліографічна робота (к-ть):     
списки нових надходжень    11 
у т. ч. в електронній формі    11 
тематичні списки літератури   28 
у т. ч. в електронній формі    24 
Гурток (назва, к-ть учнів)  «Друзі бібліотеки» (15 чоловік). 
 

 

Директор ДНЗ «Ізюмський регіональний  

центр професійної освіти»                                                          Л.В.Колесник 

 


