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         Бібліотека – ланка навчально-виховного процесу у коледжі, яка 

здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке 

забезпечення навчально-виховного процесу, як в урочний, так і в 

позаурочний час. 

          Головною метою діяльності бібліотеки є: популяризація книг 

серед студентів, формування їх світогляду, допомога студентам в 

задоволенні особистих інтересів, потреб, запитів.                                               

 



Люди перестають мислити, коли перестають читати. 

                                                                                                  (Д.Дідро) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІБЛІОТЕКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ найповніший інформаційний супровід 

навчально-виховного процесу, надання інформаційно-методичної 

допомоги студентам і викладачам в оволодінні основами наук і 

організації виховного процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Наша бібліотека працює 

з дня заснування коледжу. 

              Фонд бібліотеки є 

універсальним і нараховує 

близько 32505 примірників 

видань на традиційних та 

електронних носіях інформації. 

 До його складу входять 

наукові, науково-популярні, 

навчальні, довідкові, інформа-

ційно-бібліографічні, художні 

видання українською та 

іноземними мовами, серед них 

періодичні видання, електронні 

видання. 

 

 



Структура бібліотеки 

Абонемент 

Читальна зала 

Книгосховище 

Пункт видачі у гуртожитку 



Правила користування бібліотекою 
 Навчальна література видається на абонементі на семестр. 

 Художня література та періодичні видання поточного року 

видаються у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів. 

 Енциклопедії та інші довідкові видання, а також поодинокі 

примірники, видаються лише в читальній залі. 

 Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів 

друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені 

терміни; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати 

сторінки. 

 Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм 

непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або 

визнаними бібліотекою рівноцінними. 

 Читачі повинні дотримуватись тиші в читальній залі та інших 

приміщеннях бібліотеки. 

 На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки 

книжки та інші отримані матеріали. 

 Читачі, що закінчили коледж, повинні до отримання диплому 

повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист. 



Послуги, які надає бібліотека коледжу 

• Користування друкованими виданнями з фонду бібліотеки 

• Перегляд періодичних видань 

• Доступ до освітніх ресурсів в Інтернеті  

• Wi-Fi Інтернет-зв'язок для підключення ноутбуків  

• Друк інформації 

• Використання електронної бібліотеки 

• Електронна пошта 

• Сканування та розпізнавання документів 

• Копіювання документів  

• Програми для роботи з комп'ютером (MS Office, Word, Excel, Power 
Point) 

«Знання – це скарб,  

а вміння вчитися – ключ до нього!» 



Періодичні видання 

 Кожному користувачу 

бібліотеки надані можливості 

максимально швидко та 

повно реалізовувати своє 

право на інформацію, а саме 

користуватися фондом 

періодичних видань, який є 

джерелом наукової інформації 

та місцем зберігання нових 

наукових ідей. 

         Періодичні видання є невід’ємною складовою частиною 

загального фонду бібліотеки, адже періодика є найоперативнішим 

засобом відображення наукової інформації. 

        Періодичне видання - це серійне видання, що виходить через 

визначені проміжки часу з постійним для кожного року числом 

номерів (випусків), без повторів у змісті. До періодичних видань 

відносять газети та журнали, періодичність або назва їх інколи 

можуть змінюватися видавцем. 

 



 Для задоволення навчальних потреб усі читачі мають 

вільний доступ до  електронних ресурсів бібліотеки та 

безкоштовний доступ до навчальних ресурсів мережі Internet. 

 

        Електронну бібліотеку створено 

у 2012 р. 

         Мета створення – надати 

доступ до повних текстів навчальної 

літератури рекомендованої для 

навчального процесу. 

         Містить - електронні версії 

та  електронні публікації підручників, 

навчально-методичних видань, 

навчальних посібників та іншої 

літератури. 

 

 



Довідково-бібліографічний апарат 



Масова робота бібліотеки 



Проект «Знаємо, пам'ятаємо!» 
(до календаря знаменних та пам'ятних дат) 



 

Проект «Творчі роботи наших читачів» 
  



                      Проект «Рідне місто у світлинах»   
       Однією із складових проектної діяльності бібліотеки є 

краєзнавчий проект «Рідне місто у світлинах», у рамках якого до 

дня міста проводилась виховна година «Нова Каховка  - перлина 

Херсонщини» з показом фото та відеоматеріалів  наших читачів  



Книжкові виставки – це очі нашої бібліотеки 



 





Мультимедійні презентації  

до бібліотечних уроків і виховних заходів 



Мультимедійні презентації  

до бібліотечних уроків і виховних заходів 



«Мова – скарбниця 

народної духовності» 
         Бібліотека бере активну участь у всіх 

заходах, присвячених Дню української 

писемності та мови (9 листопада) і Дню 

рідної мови (21 лютого), які стали 

традиційними в нашому навчальному 

закладі.  

 
        Так, разом з цикловою комісією гуманітарних дисциплін у 

читальному залі коледжу були проведені: студентська наукова 

конференція «Мова росте разом з душею народу», конкурс читців 

поезії, присвячений Дню рідної мови «Вивчайте, любіть свою мову, як 

світлу Вітчизну любіть!», організована книжкова виставка «Мова – 

скарбниця духовності нашого народу». 



 

 

            

            Національно-патріотичне виховання є складовою виховного 

процесу роботи бібліотеки, головною метою якого є набуття 

студентами соціаль-ного досвіду, успадкування духовних надбань 

українського народу, досягнення високої культури взаємовідносин, 

формування особистісних рис громадянина Української держави.  

          «Зима, що нас змінила» (вечір-реквієм, присвячений річниці 

Небесної сотні)     

 
 

 



        У бібліотеці коледжу пройшла студентська конференція: 

«Соціальний та економічний розвиток каховських земель в 

історичній ретроспективі: минуле, сучасність та перспективи».  

 

         Освітня мета конференції полягала 

у формуванні цілісної картини 

історичних та соціально-економічних 

процесів на теренах нашого регіону, але 

коло проблем конференції значно 

розширилося проектами майбутнього 

розвитку гідробудівництва в районі 

Каховської ГЕС. 



Сучасна цивілізована людина має усвідомлювати себе частиною 

природи, відчувати органічний зв’язок з нею, сприймати вади, 

заподіяні їй, як свій власний біль. 



«Живи в мені! Ти, спів святий Тараса...» 

(Літературно-музична композиція за віршами Тараса Шевченка, 

покладеними на музику) 

 



 

         Зустріч студентів коледжу з учасниками Майдану, АТО, 

волонтерами, що мала назву «Наша стражденна незалежність». 

Присутнім було запропоновано перегляд відео-ролика «Події, що нас 

змінили» та виставку періодичних видань «Покликала нас Україна». 

 
           



              Спільно з педагогічним 

колективом бібліотека бере участь у 

проведенні предметних тижнів, надає  

допомогу у підготовці і проведенні 

виховних заходів, класних годин. 

 

         Бібліотека коледжу залучає читачів 

до управління бібліотекою і до оцінки її 

діяльності. Читацький актив – надійний 

помічник у роботі бібліотеки. 

 

Співпраця з педагогічним колективом 

       Бібліотека відіграє важливу роль 

у методичній роботі коледжу, 

допомагає педагогам вирішувати 

проблемні питання, щомісячно 

інформує викладачів про нові 

надходження.   



Графік роботи 

      Бібліотека – це ідеальне місце, де 

перетинаються три головні складові 

повноцінного життєвого розвитку:  

 інформація; 

 культура; 

 спілкування. 

 

Понеділок - п’ятниця:        07:45 -16:15 

Субота, неділя:                   вихідні дні 

Останній четвер місяця –  санітарний день 

 

Наша адреса: 74900, Херсонська область, 

м. Нова Каховка вул. Першотравнева 30 

телефони для довідок: (05549) 7-99-06, 7-99-73 

E-mail: nkpk.onpu@gmail.com 

http://www.nkpk.org.ua/ 
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«Людина, для якої книжка вже у дитинстві стала такою 

необхідною, як скрипка для музиканта,  як пензель для художника, 

ніколи не відчуває себе обділеною, збіднілою і спустошеною». 

В. Сухомлинський 


