
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статистичні показники звіту про роботу бібліотеки 

за 2016 рік та плану на 2017 рік 
№ 

п/п 
Найменування показників 

Од. 

обліку 

План  на 

2016 р. 

Звіт  за 

2016 р. 

План на 

2017 р. 

1 2 3 4 5 6 

1. Обслуговування користувачів     

1.1. Кількість зареєстрованих користувачів  Користувач     1006   960  970 

 із них:  науковці,  викладачі “-“      36   31  40 

 -  студенти “-“      670  552  550 

 - спеціалісти “-“      30  40  40 

 - інші “-“      270  337  340 

1.2. 
Кількість користувачів, обслужених всіма 

підрозділами бібліотеки 

Користувач      1700  1657  1700 

1.3. Кількість відвідувань 
Відвід.                           

31000 

 

20389 

 

21000 
1.4. Кількість виданих документів Прим. 32000 22109 23000 
 в т.ч. навчальної літератури (для б-к ВНЗ)     
1.5. МБА (абоненти/ к-сть отриманих док. інш. б-к/ к-

сть виданих док. іншим б-кам) 

    

 Середньостатистичні показники     
 Читаність  31. 8 23.0 23.7 
 Книгозабезпеченість  Прим. 43.2 45.1 44.8 
 Книгозабезпеченість підручниками (для б-к ВНЗ)     
 Обертаність   0.7 0.5 0.5 
 Навантаження на одного бібліотекаря:     
 користувачі     
 відвідування     
 книговидача     

2. 
Інформаційно-масова та культурно-

просвітницька діяльність 

Захід    

2.1. Загальна кількість інформаційно-масових заходів “-“  75 68 75 

  Із них: виставки, перегляди літератури “-“  40 38 40 

 
 дні інформації, дні науки, дні кафедри, дні 

спеціаліста, дні аспіранта, інше 

“-“   5 5  5 

 

 інші масові заходи на допомогу навчально-

виховному процесу (бібліографічні огляди, 

чит.конференції, прем’єри, презентації, 

вітальні, літ.-муз. вечори, виховні години, 

клуби, інше) 

 

“-“ 
  30 25 30 

3. 
Наукова інформаційно-бібліографічна 

діяльність 

    

3.1 
Обслуговування в режимі «запит-відповідь» ДОК і 

ВРІ, (кількість бібліографічних довідок) 

Довідка 6800 4218 5500 

 Кількість абонентів індивідуальної інформації Осіб 30   25 30 

3.2 Науково-бібліографічні посібники: Всього шт.    

 
 науково-допоміжні (ретроспективні, галузеві, 

тематичні, поточні, біобібліографічні) 

бібліографічні покажчики  

“ ”    

 
 бібліографічні списки літератури 

(інформаційні, тематичні, рекомендаційні) 

“ ” 5 4 5 

3.3 Діяльність бібліотеки на допомогу інформаційній культурі 

користувачів: 

“ ”    

  проведення занять з використання традиційних 

інформаційних та електронних ресурсів 

Год.    

  індивідуальні та групові консультації з бібліографічного 

розшуку документів та методики оформлення списків 

Заг кількість 480 470 480 



використаної літератури 

3.4.   Інформацій про бібліотеку в установах та засобах 

масової інформації (преса, телебачення, радіо) 

 Шт.    

1 2 3 4 5 6 

4. Формування фонду Прим.    
4.1 Надходження документів – Всього “-“      200      34      200 
  із них: книги (всього) “-“      100       -      100 
         у т.ч. іноземні “-“    
  періодичні видання (всього) “-“      100       34      100 
          у т.ч. іноземні “-“    
  нормативно-виробничі документи, ДОСТи, 

каталоги  

Од. зб.    

  інші документи “-“    
4.2 Вибуло документів:     - з основного фонду Прим.    
                                        - з обмінного фонду “-“    
4.3. Загальний фонд на 01.01.2016 року “-“      

43552 

 

43386 

 

43460 
  книги  (всього) “-“ 41877 41777 41800 
 у т.ч. іноземні “-“    
  нормативно-виробничі документи, ДОСТи, 

каталоги . 

Од. зб.     

  періодичні видання (всього) Прим. 1615  1549 1600 
 із   у т.ч. іноземні “-“    
  електронні видання  (на  компакт-дисках)  “-“  60   60  60 

4.4. Структура фонду Прим.    

  основний (всього) “-“ 41982 41816 41890 

 у т. ч.– цінні, рідкісні видання “-“ 1570 1570 1570 

 обмінний  (всього) “-“    

 навчальна література (для бібліотек ВНЗ) “-“    

 4.5  Електронні ресурси,  забезпечення доступу     

 Загальна кількість баз даних (БД) БД  1     -   1 

 Загальна кількість  записів у  БД   Запис 1570     - 1570 

 Введено записів за звітний  період  (за  рік) у БД Запис    

 Загальна кількість записів в ЕК Запис    

 Введено записів за звітний  період  (за  рік) в ЕК Запис    

 Інтернет для користувачів Кількість    1   1  1 

 Програмне забезпечення Назва    

 Веб-сайт, адреса Назва  

 Електронна адреса бібліотеки (е-mail)  Erastovsky-book@ukr. net 

5. 
Науково-методична, науково-дослідна та 

видавнича діяльність бібліотеки 

    

5.1. Організація семінарів, конференцій та ін. Кількість    
5.2. Проведено практикумів, стажувань “ ”    
5.3. Надано методичних консультацій “ ”    
5.4. Розробка інструктивно-методичних матеріалів Стор.    
5.5. Відвідування бібліотек з метою надання їм 

методичної  та практичної допомоги  

    

5.6. 

 

Кількість наукових тем (з № держ. реєстрації), які 

проводить бібліотека самостійно або бере участь у 

наукових дослідженнях установи, закладу 

“ ” 
   

5.7. Кількість наукових статей, публікацій, тез 

підготовлених працівниками бібліотеки 

“ ”    

6. Матеріально-технічна база     
6.1. Загальна 

площа в 

м2 272 272 272 



т.ч.: 

6.2 Для зберігання фондів м2 272 272 272 
6.3. Загальна кількість читальних залів та місць  Чз/місць 2/ 60 2/60 2/60 
6.4. Кількість комп’ютерів (вказати типи) Шт.  2  2  2 
6.5. Кількість сканерів “-”    
6.6. Кількість апаратів для копіювання “-”    
6.7. Наявність виходу в Ethernet (локальну мережу) Так, ні  так так так 
6.8 Наявність виходу в Internet Так ,ні    

1 2 3 4 5 6 

7.  Кадри бібліотеки     
7.1. Загальна кількість  працівників Праців.    2   2   2 
  із них: бібліотечних працівників “-”    2   2   2 
  наукових співробітників бібліотеки “-”    
 - у т.ч.  у штаті інших підрозділів “-”    
7.2. Склад за освітою: “-”    
 - вища фахова (інформаційно-бібліотечна) “-”    
 - вища не фахова (інша) “-”    
 - середня спеціальна (фахова) “-”   2  1  2 
 - загальна середня “-”   1  1   
7.3. Склад за стажем “-”    
 - до 5 років “-”    
 - від 5 до 10 років “-”    
 - від 10 до 30 років “-“   1   2   2 
 - від 30 до 40 років “-“    
 - понад 40 років “-”    
7.4. Наявність наукового ступеня, почесного звання 

тощо 

“-”    

7.5. Навчання в аспірантурі, докторантурі “-”    
7.6. Потреба в підвищенні кваліфікації “-”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Вступна частина 
 

Бібліотека Ерастівського коледжу ім. Е. К. Бродського ДДАЕУ  є важливою 

складовою наукового, навчального, культурно – просвітницького , інформаційного 

та виховного процесу в підготовці майбутніх аграріїв. Бібліотека – це світ 
відкриттів, світ творчості, де формується читач-творець, розвивається його 
читацький смак, пробуджується любов до книги.Поєднуючи традиційні та 
нетрадиційні форми роботи, працівники бібліотеки постійно  працюють над 
тим, аби заохочувати студентів до читання, зацікавлювати їх книгою, 
процесом пізнання, стимулювати до використання книг, що є у бібліотеці. 
Важливим напрямом роботи бібліотеки є інформаційна робота. Інформаційна 
робота серед викладацького колективу координується з роботою 
методичного відділу коледжу. Сучасна бібліотека повинна бути 
багатогранною, свою діяльність спрямовувати на задоволення 
інформаційних потреб користувачів. Бібліотека сьогодні – це культурний 
центр, що забезпечує інформаційні потреби користувачів, надає можливість 
спілкування. Це організм , який буде живим тоді , коли він змінюється разом 
із суспільством. Так , як кисень потрібен людині , щоб дихати, так бібліотеці 
потрібні читачі , щоб жити. 
  У наш час неможливо переоцінити  роль бібліотеки як одного з основних 

соціальних інститутів, що сприяє розвитку освіти, інформаційної культури 

особистості, її духовності. Без бібліотеки сьогодні неможливо уявити навчання і 

виховання молоді.  

Бібліотека – це храм науки, що намагається дати кожному учневі необхідний рівень 

наукових знань, залучити їх до багатства української та всесвітньої культури, 

наділити моральним, естетичним, трудовим та національним вихованням, 

прилучитися до високого мистецтва загальнолюдських цінностей на вечорах та 

інших заходах, які мають, як естетичну так і виховну роль. Інформаційне 

забезпечення є важливою ланкою навчально – виховного процесу будь – якого     

вузу. Цю роль    традиційно виконує бібліотека навчального закладу. Саме від чіткої 

структури      інформаційного простору бібліотеки залежить створення необхідних 

для книгозбірні набору інструментів, використання яких       забезпечить    кожному 

учню та вчителю оперативний доступ до матеріалів та документів бібліотечного 

фонду, а бібліотекарям можливість реалізувати нові форми роботи з користувачами. 

Робота бібліотеки вибудовується в рамках відповідності основній  концепції 

розвитку освітнього процесу, створення умов для розвитку творчого і 

інтелектуального потенціалу забезпечення етичного становлення і інтелектуального 

розвитку студентів, виховання духовності та створення головної передумови для 

розвитку творчої, індивідуальної особи. 

Завдання бібліотеки не тільки забезпечити навчально – виховний процес 

необхідною документацією, інформаційними матеріалами, але й озброїти кожного 

студента коледжу знаннями, необхідними для подальшого  життя, побудувати таку 

“державу”, в якій уміло поєднується   розумна вимогливість і підтримка 

самостійності, бути справжніми громадянами нашої держави з високими 

моральними цінностями. 



Бібліотека коледжу всіма формами роботи сприяє реалізації державної політики в 

галузі освіти, розвитку навчально – виховного процесу, виховання в учнів 

національної свідомості, шанобливого ставлення до книги, як основного джерела 

знань. 

Для своїх користувачів бібліотека повинна створити максимально комфортні умови 

бути домом для всіх кому потрібна книга і отримання якісних бібліотечних послуг. 

В своїй роботі бібліотека спирається на законодавчі та нормативні документи в 

галузі освіти та бібліотечної справи. 

Конституцією України; Законами України “ Про вищу освіту”, “ Про бібліотеки та 

бібліотечну справу”,“ Про національну програму інформації”, “ Про першочергові 

завдання, щодо впровадження інформаційних технологій”,“ Регламентуючі 

документи бібліотеки та коледжу, нормативними актами, та документами з 

бібліотечної справи, органів управління вищими навчальними закладами, 

методичними і інструктивними матеріалами наукової бібліотеки ДДАЕУ”. 

Бібліотека коледжу, як науковий, навчальний, інформаційний і культурно – 

просвітницький структурний підрозділ коледжу своїми головними завданнями 

ставить: 

 1. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю навчального закладу та 

інформаційних потреб читачів. 

2. Забезпечення якісного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного 

обслуговування студентів, викладачів, співробітників навчального закладу та інших 

категорій читачів згідно з їх інформаційними запитами на основі Правил 

користування бібліотекою. 

3 Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої 

свого громадянського обов’язку, відкритої для інтелектуального,  духовного і 

творчого розвитку. 

4. Пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, 

історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення. 

5. Організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як 

традиційних так і нових носіїв інформації. 

6 Ведення самостійної  та спільної з іншими організаціями та установами навчальної 

та організаційно-методичної роботи з питань книгознавства, бібліотекознавства та 

бібліографії. 

7 Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок 

користування книгою та бібліотекою. 

8 Координація діяльності бібліотеки із структурними підрозділами та громадськими  

організаціями навчального закладу. Співпраця та взаємодія з бібліотеками інших 

систем та відомств, органами науково-технічної інформації. 

 9 Забезпечення інформаційно – документальної підтримки навчально –виховного 

процесу; 

10 Самоосвіти студентів та педагогів; 

11 Виховання у молоді інтересу до національної, духовної культури.  

   Любити свою рідну Батьківщину; 

У сучасних умовах важко переоцінити роль бібліотеки  у формуванні національної 

свідомості молоді, любові до рідної землі, готовності до праці в ім’я України, 

передачі молодому поколінню надбань нашого народу, багатств духовної культури, 

формуванні духовно розвинених, фізично здорових громадян України. 

Книга – це необхідна передумова для формування нового громадянина України. 



 

 

Інформаційно – бібліотечне 

           Обслуговування користувачів 

Бібліотека нашого коледжу, як навчальний, інформаційний та культурно – 

просвітницький  підрозділ коледжу забезпечувала повне й оперативне бібліотечно – 

бібліографічне та інформаційне обслуговування  користувачів згідно з їхніми 

інформаційними запитами. Свою діяльність бібліотека сприяла реалізації наукової, 

навчальної і виховної діяльності коледжу. 

Обслуговування користувачів в нашому коледжі ведеться на абонементі та в 

читальному залі, кабінетах та лабораторіях. 

 Бібліотека обслуговує студентів денного та заочного відділень, викладачів, 

співробітників коледжу а також інших читачів, працівників  Ерастівської дослідної 

станції, випускників минулих років , які навчаються в інших закладах, дітей зі шкіл. 

Кожного року бібліотека проводе “Тиждень першокурсника,” сюди входе          

видача літератури згідно навчального плану, знайомство з бібліотекою, правила 

користування бібліотекою. 

Протягом року працівники бібліотеки  разом з вихователем гуртожитку проводили 

спільні  виховні години з актуальних питань. Працівники  бібліотеки допомагають  

підбирати матеріали для написання курсових робіт, рефератів. Головними 

напрямками роботи бібліотеки залишились питання з відродження української 

національної культури, духовних надбань людства, краєзнавства, відзначення 

ювілейних дат письменників та поетів, презентацію нових книг. Оперативно 

реагувати на всі події , які відбуваються в Україні та світі, відзначати всі державні 

свята. Невід’ємною складовою  частиною інформаційного обслуговування в нашій 

бібліотеці, є Інтернет, який значно розширив коло послуг, що надаються  

користувачам: пошук рефератів, курсових робіт, підручників яких не вистачає в 

бібліотеці і т. ін. З розвитком комп’ютерізації бібліотеки не втрачають  свого 

первинного значення. Швидкий пошук інформації лише підвищують ефективність 

бібліотечного обслуговування. Книга  її значення для розвитку суспільства, 

накопичення знань та виховання духовності ще ніхто не відміняв. Отже доки живе  

людина  та слово – житиме й книга. 

 

       Інформаційно – масова та культурно - просвітницька 

                                           діяльність. 

 

Головною метою культурно-просвітницької роботи бібліотеки було сприяння справі 

виховання у студентської молоді кращих людських і громадських якостей, 

розширення інтелектуальних здібностей, інформування про найголовніші події 

року.  

Інформаційно-масова робота проводилась згідно плану з методистом коледжу, та 

вихователем гуртожитку, викладачами коледжу. 

Зміст виховної роботи включав в себе: 

- Розвиток культури мислення та інтелектуальних здібностей студентів. 

- Зміцнення історичної пам’яті молодого покоління. 

-  Формування правової культури особистості. 



-  Виховання гармонії у співжитті із навколишнім середовищем. 

-  Розвиток політичної культури студентської молоді. 

-  Формування працелюбності  та творчого потенціалу молодої людини. 

- Прищеплення студентам навичок здорового способу життя. 

Складові змісту виховної роботи бібліотеки реалізувалися різними шляхами для 

того, щоб зацікавити сучасного користувача.   

Серед найпоширеніших видів роботи у звітному році можна відзначити такі: 

- Книжкові виставки. 

- Інформаційні та інформаційно-тематичні огляди. 

- Бесіди, лекції. 

- Календарі знаменних та пам’ятних дат. 

- Підбірки літератури. 

Бібліотечна виставка – найбільш традиційна та розповсюдженна форма наочної 

популяризації бібліотечних фондів.Комплекс спеціально відібраних і 

систематизованих творів друку та інших носіїв інформації, розташованих таким 

чином, щоб викликати увагу читача. 

Основне призначення книжкових виставок – це допомога в професійній та учбовій 

діяльності, самоосвіта майбутніх спеціалістів. Через книгу реалізуються знання, 

духовність та освіта.  

 

 

      В бібліотеці в 2016 році  діяли такі книжкові виставки: 

- “ Україно, соборна  державо, сонценосно колиска моя “  

( До дня Соборності і Свободи України ) 

- “  Спом’янімо в пісні їхню славу “ 

        ( До Дня пам’яті героїв крут ) 

- “   Відлуння Афганських гір “       

- “   Рідна мово –ти ніжний цвіт  “  

         ( До Міжнародного дня рідної миови ) 

- “  Усе прекрасне починається з жінки “ 

     ( До Міжнародного  жіночого дня )  

-   День пам’яті Великого Кобзаря Т. Г. Шевченка  

  “  Є в Шевченка народження дата, дати смерті у нього немає  “. 

- “ О Чорнобиль! Наша вічна біль і мука  “ 

- “  Книга –ключ до знань “ ( До Міжнародного дня книги ) 

- “ Благословенна будь Мамо, між нами “( До дня Матері) 

- “ Немає священішої дати, спасибі за весну, солдати! “ 

     ( До дня Перемоги ) 

- “ Україна - Європа, Європа – це Україна “ ( До дня Європи ) 

- “ Дорогами тисячоліть  “ ( До дня слов’янської писемності та культури )  

- “ 22 червня – День скорботи та вшанування жертв війни в Україні  “. 

- “ Я громадянин України  “ ( До дня Конституції України ) 

- “ Е. К. Бродський – засновник колледжу ( До 164 річниці від дня народження Е. К. 

Бродського  )   

- “ З любові до Вітчизни“ ( до дня Незалежності України )  

- “ Першокурснику для навчання .“ 

-“  Хрестом Твоїм охороняй громаду твою…“(до річниці хрещення Русі) 

- “ Дніпропетровщина мій рідний край“.  



- “ День партизанської слави .“ 

- “ Бібліотека  і час.“  

- “ Святиться хліб, пісня і вчителя ім’я .“ ( До Всесвітнього дня вчителя  

- “ Мова наша солов’їна .“ ( День української писемності і мови ) 

- “ Шляхами козацької слави.“  

- “ Студент – надія наша .“ ( До дня студента ) 

-“ Ніхто не забутий, ніщо не забуте“.( до 72 річниці визволення України від 

німецько-фашистських загарбників) 

- “ Хліборобському роду нема переводу.“ ( До дня працівників сільського 

господарства )  

- “Найстрашніша сторінка нашої історії.“ 

 ( До дня пам’яті жертв голодомору )   До  117 річчя від дня заснування  нашого 

колледжу  в  бібліотеці  коледжу  була  цікава   книжкова виставка :  “ Скарби 

бібліотечного фонду “. На цій виставці  були представлені книги часів Е. К. 

Бродського з унікального фонду бібліотеки. Цим книгам уже більше 117 років, 

всього цінних та рідкісних  1570 примірників. На цій виставці було представлено сім 

книг: 

 

1. Федченко Б. А., Флеров А. О. Флора Европейской России.- С.- Петербург, Изд-во 

Девриена А. Ф, 1910г.  

2. Вагнер Ю. Н. Учебник зоологии для средних учебных заведений.- К.: 

Пироговского, 1910г.  

3. Сборник статистико-экономических сведений по сельскому  хозяйству России и 

иностранных государств.- С.- Петербург , 1910г. 

4. Журнал Опытной экономии. К. 4 за 1909г.- С.- Петербург, 1910г. 

5. Труды Ивановской с-х  опытной станции – Атырка, 1910г. 

6. Отчет Шатиловской с-х опытной станции.- С.- Петербург, 1910г. 

7. Труды Бюро по зоотехнии. В. 2.- С.- Петербург, 1910г 

Цим  книгам особлива шана та повага бо вони пережили століття, вони жива історія 

бо ними користувалися учні та вчителі нижньої    сільськогосподарської  школи “ 

Россія “ 1-го розряду ( так тоді називався наш заклад )  та проведено  

бібліографічний огляд до цієї виставки.  

Студентів першокурсників ознайомили з правилами роботи бібліотеки. 

 Бібліотека проводить в гуртожитку різні виховні заходи, лекції, огляд 

православного календаря з настоятелем місцевого храму. Правове виховання як 

один із напрямів громадянського виховання передбачає  формування у молоді 

правової культури, поваги до законів, основних положень Декларації прав людини, 

вироблення у молоді потреби у дотриманні законів своєї держави. Досить 

ефективними були: відверта розмова «Коли тягне на пригоди», правознавчий турнір 

«Уроки права – уроки життя». Проведення цих заходів допомагає молоді 

вирішувати різні проблемні ситуації в рамках статей законуКожного року бібліотека 

проводить виховну годину “ Відлуння Афганських гір “ ( До дня вшанування 

бойових дій на території інших держав ) На свято запрошуються ветерани воїни 

афганці. 



 В звітному  році  бібліотека  провела виховну годину в читальному залі коледжу 

присвячену вшануванню пам’яті  Т. Г. Шевченка. 

Бібліотека приймає участь у всіх виховних заходах, які проводятьсяу коледжі, 

допомагаємо підбирати сценарії і т. ін. 

Завдання кожної бібліотеки  - працювати з молоддю, довести до її свідомості 

інформацію, щодо наукового, культурного, духовного багатства нашої держави та 

людства в цілому. 

 Бібліотекою організовуються інформаційні та культурно – освітні заходи на 

допомогу навчальному та виховному процесам. Культурно – просвітницька 

діяльність є одним із важливих напрямів роботи бібліотеки. Вона сприяє 

гармонійному та всебічному розвитку студентської молоді. 

 

Виховна робота 

 

Виховна робота є складовою частиною навчально – виховного процесу в коледжі, 

виконується згідно затвердженого плану, який включає в собі основні напрямки 

виховного процесу, головним з яких є : 

- Морально – правове виховання студентів. 

- Виховання поваги  до Конституції, законодавства України. 

- Виховання свідомого ставлення до навчання, отриманої  професії та реалізації 

своїх можливостей як фахівця. 

- Виховання поваги до старших, до батьків, рідного нороду. 

На основі плану виховної  роботи коледжу складається план кураторів груп, 

вихователя гуртожитку та бібліотеки. 

До всіх міроприємств,  які проводяться в коледжі, бібліотека підбирає літературу, 

довідковий матеріал. 

Згідно затвердженого плану були проведені такі тематичні вечори: 

“ Відлуння Афганських гір “ ( До дня вшанування бойових дій на території інших 

держав ). 

    В звітному  році  бібліотека  провела виховну годину в читальному залі коледжу 

присвячену вшануванню пам’яті  Т. Г. Шевченка. 

В гуртожитку разом з вихователем прочитали лекцію “Найстрашніша сторінка 

нашої історії.“ (  До дня пам’яті жертв голодомору ) ,    

“Твоє  здоров’я в твоє  руках.  

                Наукова інформаційно – бібліографічна діяльність. 
Інформаційно – бібліографічна діяльність важливий фактор успішного проведення 

навчально – виховного, науково – педагогічного процесу, а також сприяння 

розвитку аграрної науки, освіти, культури та виробництва. Головним завданням в 

інформаційній діяльності є вивчення інформаційних потреб керівництва, викладачів 

та студентів коледжу. Основні показники роботи бібліотеки виконали. Одним з 

головних показників роботи бібліотеки є рух бібліотечного фонду. В порівнянні з 

минулим роком фонд становить 43386 тис. примірників. 

За єдиною реєстрацією в бібліотеці обслуговується 1000 користувачів, отримали  72  

документів,  читачам надано  6748  довідку,  68 масових заходів, організовано  38 

тематичних виставок. 

Бібліотекар на педрадах виступає з оглядом нових надходжень, складає “ Бюлетень 

нових  надходжень “ де є повна інформація про нову літературу, яка надійшла до 

бібліотеки. 



Про нові матеріали в галузі освіти, матеріали з викладання окремих предметів 

інформуємо керівництво та викладачів особисто. 

Бібліотека надає допомогу викладачам, керівництву при підготовці до виступів на 

педрадах, відкритих виховних заходах. 

Бібліотека – центр спілкування людей  тут проходить тонкий і складний процес 

формування попиту та читацьких інтересів.  Тільки в процесі діалогу бібліотекар – 

читач виявляються індивідуальні особливості користувача, його запиту і 

уподобання. Незважаючи на розвиток комп’ ютеризації  суспільства , книга була і є 

інструментом розвитку культури, зберігачем духовного досвіду суспільства. 

 

Формування та збереження фонду. 

 

Згідно  із Законом України “ Про бібліотеки і бібліотечну справу “ бібліотечний 

фонд – упорядковане зібрання документів , що зберігаються в бібліотеці. 

Однією з найважливіших і відповідальних дільниць роботи  бібліотеки  - є 

комплектування , облік та збереження фонду. 

Найголовнішою складовою формування фонду є його комплектування , від якості та 

повноти якого залежить рівень інформаційно – бібліотечного та бібліографічного 

обслуговування користувачів бібліотеки. 

Основою формування бібліотечного фонду бібліотеки є процес  комплектування  , 

створення й постійне оновлення бібліотечного фонду документами, що 

відповідають завданням бібліотеки й запитам користувачів.  

Основним джерелом комплектування бібліотечного фонду в нашій бібліотеці є 

навчально – методичний центр ( Немішаєво )     та  ВНЗ  “ Агроосвіта “ , які 

комплектують бібліотеку фаховими підручниками. 

 Також фонд бібліотеки поповнюється за рахунок подарунків та в заміну загублених 

підручників. 

Облік бібліотечного  фонду включає : прийом , штемпелювання , реєстрацію 

надходжень. В бібліотеці  існує інвентарний та сумарний облік літератури. 

Періодичні видання відмічаються в “ Картотеці періодичних видань “ щоденно, в 

кінці року періодичні видання обліковуються в книзі  сумарного обліку. 

Щоденно ведеться щоденник роботи бібліотеки , де  ведеться облік читачів , 

книговидачі , відвідувань , книжкових виставок та масових заходів. 

Після обліку книг та періодичних видань в інвентарній книзі , книзі сумарного 

обліку та картотеці всі документи проходять повну бібліографічну обробку: 

штемпелюються , на книги та журнали ставиться    шифр та авторський знак, 

наклеюються карманчики та заповнюється книжковий формуляр з присвоєним 

номером , зазначаєм автора, назву книги. На книги складається бібліографічний 

опис для систематичного та алфавітного каталогів. 

Загальний фонд бібліотеки складає  43386 тис. примірників , періодичних видань 

1549 , цінних та рідкісних 1570 примірників. 

 

Науково-методична, науково-дослідна, 

 Видавнича діяльність. 
 

Науково-методична, науково-дослідна, видавнича діяльність- важливий аспект 

діяльності бібліотеки. Який потребує неабиякого досвіду і таланту, компетентності і 

ентузіазму, творчої ініціативи і великої відповідальності. 



В звітному році бібліотека поновила нові посадові інструкції. 

Щорічно складає звіти та плани роботи про діяльність бібліотеки, надає інформацію 

про діяльність бібліотеки на педагогічній раді. 

Розробляє та поповнює “Положення про каталоги і картотеки”, “Правила 

користування бібліотекою”, “Положення про бібліотеку”, “ Паспорт бібліотеки”. 

Вся документація затверджена адміністрацією коледжу. Бібліотекар розробляє 

сценарії масових заходів, які проводяться в бібліотеці, гуртожитку, актовій залі. 

Постійне завдання бібліотеки   - формувати у студентів вміння навчатись бути 

вихованими, бути освідченою і компетентною людиною.Наукова бібліотека ДДАЕУ 

надає кваліфіковану допомогу при складанні звітів, планів роботи, а також надає 

допомогу при вирішенні виробничих питань консультаціями та порадами. 

Бібліотека нашого коледжу переймає досвід, дієві форми та методи роботи з 

користувачами в науковій бібліотекі ДДАЕУ. 

 

 

 

 

 

 

Матеріально-технічна база 

 

Бібліотека коледжу знаходиться на 2 поверсі. Загальна площа бібліотеки складає 

272м2,з них площа абонемента 136м2, площа читального залу  на 60 місць – 136м2. 

При абонементі відведена  площа читальної зали на 10 посадових місць. Книги 

розташовані на 74 стелажах. У бібліотеці налічується 2 комп’ютери (PENT)UM – 1 ) 

та телевізор “WEST ,“ а також підключено мережу Інтернет. Принтер, сканер, 

ксерокс бібліотека не має. Проблема в забезпечені підручниками, як спеціальними 

так і шкільними. Також в звітньому році були  проблеми з підпискою періодичних 

видань на 1та 2-півріччя було підписано тільки саме необхідне, тому що бракувало 

коштів. 

 Кадри 

 

В бібліотеці працює 2 бібліотечних працівника: Завідуюча бібліотекою  Пахуча І. А. 

– має середню спеціальну фахову освіту та стаж роботи 14 років, курси підвищення 

кваліфікації проходила в 2013 році в м.Київі, Інститут післядипломної освіти; 

бібліотекар Ткаченко О. І. – має середню освіту  ( не фахову )  та стаж бібліотечної 

роботи – 28 років, курси підвищення кваліфікації проходила в 2010 році  в м. Київі , 

Інститут післядипломної освіти. 

 

Висновок 

 

Незважаючи на фінансові проблеми основні показники роботи бібліотеки виконані 

згідно з планом. Підписку періодичних видань на 1- півріччя 2017 року оформили.    

Бібліотека координує свою роботу з головною бібліотекою ДДАЕУ та науковою 

бібліотекою Ерастівської дослідної станції ІЗГ СЗ УААН. Основною проблемою 

залишається комплектування фонду, підпискою періодичних видань через 

відсутність коштів , також не вистачає копіювальної техніки.  

  Для покращення роботи бібліотеки потрібно: 



    1.Забеспечити бібліотеку сучасною ком’ютерною та      

копіювальною технікою. 

    2.  Придбати  ІРБІС для створення власної електронної бази.                                                              

      

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                      


