
Бібліотека коледжу – складова організації навчально-

виховної роботи та інформаційно-просвітницький центр 
 

«Бібліотека – це  скарбниця  

всіх багатств людського духу» 
(Г.Лейбніц) 

 

Бібліотека навчального закладу є одним  із основних 

комунікативних каналів, які забезпечують зберігання і 

використання величезних інформаційних ресурсів. Вона 

сьогодні повинна стати інформаційною базою освітнього 

закладу – інформаційним освітнім центром, який 

забезпечує доступ і формує уміння орієнтуватися в 

інформаційному просторі, в світових, національних наукових і освітніх 

ресурсах. 

Бібліотека коледжу як науковий, навчальний, інформаційний і культурно-

просвітницький структурний підрозділ своїми головними завданнями ставить:  

- виховання інформаційної культури студентів, постійного їх прагнення до   

пошуку інформації, осмисленого добору  інформаційних джерел, 

формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації; 

- інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу 

коледжу; 

- формування бібліотечного фонду відповідно до ліцензованих 

спеціальностей та інформаційних потреб користувачів;  

- всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння 

їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій; 

- формування електронних каталогів друкованих видань, статей, публікацій, 

що зберігаються у фонді бібліотеки. 

            Матеріально-технічна база бібліотеки відіграє важливу роль у створенні 

належних умов обслуговування, комфортного середовища для наших читачів. 

Бібліотека коледжу складається з таких структурних підрозділів: абонемент, 

читальна зала, пункт видачі літератури при гуртожитку, книгосховище. 

Загальна площа бібліотеки становить 140 м
2
.  

Бібліотека обладнана трьома комп’ютерами, сканером, ксероксом, 

принтером. Завдяки наявності комп'ютерів змінилися бібліотечні послуги. 

          Інтернет є незамінним оперативним помічником для бібліотекарів, для 

користувачів – засобом оперативного пошуку, пізнання, як результат – 

найбільше повне інформаційне задоволення найрізноманітніших 

запитів;  освоєння та застосування новітніх технологій для навчання та 

самоосвіти, для роботи. Для користувачів бібліотеки здійснюється пошук  у 

мережі Інтернет по запитах, сканування бібліотечних документів та їхніх 



фрагментів, ксерокопіювання, пересилка інформації по електронній пошті. У 

читальному залі користувачам надається вільний, безкоштовний доступ до 

мережі за технологією WI-FI. 

 До послуг користувачів – система каталогів (абетковий, систематичний) 

та картотеки: систематична картотека статей, тематичні картотеки. 

Бібліотекари ретельно вивчають навчальні програми, слідкують за змінами, що 

відбуваються у навчальному процесі. Це допомагає їм бути обізнаними в його 

особливостях та максимально задовольняти інформаційні потреби наших 

читачів. Місія нашої бібліотеки – створювати студентам умови для 

професійного становлення, духовного росту, самоосвіти і самовиховання. 

  Загальний фонд включає 34088 примірників видань, в тому числі: 

підручників  –  27358 прим., щорічно бібліотека передплачує 24 назви 

періодичних видань. До книжкового фонду входить навчальна, наукова, 

науково-популярна, художня література.  

Поповнюється фонд на електронних носіях (підручники, навчальні 

посібники, навчально-методичні та наукові матеріали та ін.). Для збереження 

фонду друкованих книжкових видань та усунення їх дефіциту створюється 

цифрові копії документів, які користуються підвищеним попитом у читачів. 

Серед наших читачів усе більше зростає інтерес до використання 

електронних джерел інформації. У зв'язку із цим проводяться систематичні 

заняття з питань інформаційної компетентності для викладачів та студентів. 

Для студентів перших курсів проводяться лекційні та практичні заняття з 

опанування навичок користування послугами бібліотеки, тобто традиційного 

пошуку інформації (за допомогою каталогів, довідників, енциклопедій), також 

уміння здійснювати пошук в Інтернеті, формувати списки використаних 

джерел. 

Культурно-просвітницька робота бібліотеки – це  складова виховної 

системи коледжу. Вона сприяє розвитку і вихованню моральних якостей 

особистості, розвиває почуття гуманізму, орієнтації на українську культуру, 

мову, національно-патріотичні традиції, формує у молоді позитивне ставлення 

до загальнолюдських цінностей і привертає до читання якісної літератури. Для 

цього використовуються різноманітні форми і методи інформування та 

популяризації літератури: книжкові виставки, тематичні та тематично-

коментовані перегляди, бесіди, літературні вечори, творчі зустрічі, презентації, 

брейн-ринги, інформдіалоги, літературні марафони, бібліотечні квести, 

буктрейлери, буккросинги, віртуальні виставки тощо. 

Працівники бібліотеки приділяють особливу увагу популяризації книги, 

залученню до читання молодого покоління, складанню 

рекомендаційних  бібліографічних списків, створенню сценаріїв культурно-

просвітницьких заходів, збиранню, накопиченню різноманітної інформації в 

електронному вигляді. 


