
 

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

(Станом на 01.09.2020 р.) 

Загальна кількість  груп :___________18___________________________________ 

Загальна кількість педагогічних працівників :  59___________________________  

Загальна кількість учнів:  430___________________________________________ 

 

                                                   ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ 

Рік заснування бібліотеки _______1927 р._______________________________ 

Місце розташування бібліотеки (поверх) _____п’ятий поверх_____________ 

Загальна площа _______________90 м2________________________________ 

Наявність читального залу: так, ні, поєднаний з абонементом (необхідне підкреслити) 

кількість посадочних місць - ____25 __________________________________ 

Наявність книгосховища для навчального фонду:    так,    ні, 

поєднаний з абонементом (необхідне підкреслити) 

Графік роботи бібліотеки: понеділок – п’ятниця     з 8-00 год.  до 16-30 год. 

_______________________________________________________________  

                                      1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ 

Бібліотечне обладнання (кількість) 

Стелажі ___4___________ Кафедри видачі _____-  __     Столи _______5__________ 

Книжкові шафи  - 4 

Комплект меблів – 1.  

В тому числі: стіл учнівський – 20 шт;  

Стілець учнівський – 20 шт;  

Шафи для посібників – 3;  

Стіл з двома тумбами – 1; 



Набір стендів для бібліотеки – 1; 

Пластиковий стенд – 1. 

Оргтехніка (кількість) 

Комп'ютерна техніка вип. до 2007 р. ___---___________ вип. після 2007 р.  - 1____________________ 

Доступ до Інтернету ______________так_______________________________________________ 

 “Magnus LTD”________________ інша ________________________________________________ 

Електронна пошта ___5ptu@ukr.net____________________________________________________ 

Принтер ____так______, сканер, телефон 6-24-74_; моб. 067-39-69-00-1 

Копіювальна техніка: комплект комп’ютерного обладнання – 1, в тому числі: 

Комп’ютер вчителя – 1; 

Комп’ютер учня – 2; 

Проектор з маркерною дошкою – 1; 

Багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, копір) – 1. 

________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________  

                                                     2. ВІДОМОСТІ ПРО ШТАТ БІБЛІОТЕКИ 

(Станом на 01.09.2020 р.) 

Загальна кількість працівників бібліотеки _____1______, з них працюють: 

на повну ставку _______1 _______________на 0,75 ставки __________________________________ 

на 0,5 ставки ___________________________ на 0,25 ставки _________________________________ 

за сумісництвом _______________________________________________________________________ 

Освіта бібліотечних працівників 

Бібліотечна:  _____________________, середня спеціальна _______________________________ 

Педагогічна:  _____________________, середня спеціальна ____________ 



Інша (зазначити яка) Вища. Інститут культури ім. О.Є.Корнійчука, культ-освітній працівник, 

організатор-методист клубної_роботи_____________ 
Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки (рік, форма, необхідне підкреслити) курси, 

семінари, тренінги: підвищення кваліфікації 2003р., 2008р.,2013р, 2018. 

Стаж: роботи бібліотечних працівників 

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою __________________________ 

Стаж бібліотечної роботи співробітників бібліотеки: ____23___________________ 

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу:  _______  22______________________ 

Завідувача бібліотеки 

___________________________________________________________________ 

Інших співробітників бібліотеки 

___________________________________________________________ 

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки: 

За вислугу років, за завідування бібліотекою, за розширення зони обслуговування, за роботу з 

підручниками, інше 

_____________________________________________________________________ 

(необхідне підкреслити) 

Доплати до посадового окладу співробітників бібліотеки: 

За вислугу років, за завідування бібліотекою, за розширення зони обслуговування, за роботу з 

підручниками, інше 

_____________________________________________________________________ 

(необхідне підкреслити) 

Участь у конкурсах (назва, рік проведення): ____________________________________________ 

Відомості про відзнаки _Грамота головного управління освіти і науки КОДА, 2010 р., Подяка 

директора училища 2012 р. 
Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи 

уроки ___________________ гуртки __________________  

Володіння комп'ютером ____так_  

 



                              3. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ 

(зазначити рік затвердження) 

Положення про бібліотеку __так _____ Правила користування бібліотекою 

____так_____ Паспорт бібліотеки _____так ______Посадові інструкції ___так 

Планово-звітна документація бібліотеки __так___________________________ 

Інше (зазначити) ___ 

                                               4. ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ 

(зазначити, чи є в наявності) 

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування 

підручників):   так       ні 

Книга сумарного обліку підручників:                      так          ні  

Книга сумарного обліку документів на електронних та магнітних носіях (CD, DVD, 

аудіо/відеокасети):          так         ні  

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування 

підручників): так        ні  

Зошит обліку документів тимчасового зберігання:     так         ні 

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених:    так     

   ні 

Щоденник роботи бібліотеки:     так        ні 

Зошит видачі підручників по класах:   так       ні 

Папка копій рахунків і накладних:    так        ні 

Папка руху фонду:    так         ні 

Зошит обліку подарункових видань:    так       ні  

 

                                                  



   5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ 

Бібліотечний фонд (станом на 01.09.2020 р.) 

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК)  

Показники  
Станом на 01.09.2020р.  

          назв примірників  

I. Основний бібліотечний фонд 

(без урахування підручників)  
   16598 

З них за видами: 

Книги та брошури:  
   22 

Періодичні видання, усього  12 12 

для вчителів  12 12 

для учнів  10 10 

для бібліотечних працівників  2 2 

Документи на електронних носіях  32    

Аудіовізуальні документи        

За змістом: 

Психолого-педагогічні науки  
      

Суспільно-політичні науки        

Природничі науки        

Прикладні науки        

Літературознавство, мовознавство        

Мистецтво і спорт        

Художня література        

Бібліотекознавство        



Книгозабезпеченість*     75 % 

II. Фонд підручників     15198 

____________ 

* Книгозабезпеченість розраховується шляхом ділення обсягу бібліотечного фонду на кількість користувачів.  

Основні джерела комплектування фонду (зробити позначку) 

органи управління освітою             батьківські кошти 

спонсори                                           обмінно-резервні фонди 

 

Мовний склад основного бібліотечного фонду (без урахування підручників) 

Українською мовою (%) ___77 ___ Російською мовою (%) _23 % _ іншими мовами 

(%) ___________________ 

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки (станом на 01.09.2020 р.) 

Абетковий каталог (так, ні), рік заснування ____________, обсяг у картках 

_______________________ 

Систематичний каталог (так, ні) рік заснування ____________ обсяг у картках 

____________________ 

Електронний каталог (так, ні) з якого року ведеться 

__________________________________________, 

кількість бібліографічних записів _______  1532 карток_____________ 

Тематичні картотеки (перерахувати, зазначити загальний обсяг у картках) 

____________так_______________________ 

Картотека руху підручників:  так        ні 

Робота з користувачами (станом на 01.09.2020 р.)  

 

 

Показники роботи  Станом на 01.09.2020 р.  



Загальна кількість користувачів  492 

у т. ч.: учні  428 

вчителі  59 

батьки  5 

представники місцевих громад, інші  - 

Загальна кількість відвідувань  3201 

Кількість книговидач, прим.  7202 

у т. ч.: книги, брошури  5197 

журнали, газети  2000 

Обертаність основного бібліотечного фонду* (без урахування 

підручників)  
 

Загальна кількість виданих підручників  5197 

Інформаційна робота:  45 

дні інформації  5 

тематичні тижні  3 

заходи з формування інформаційної культури  5 

інші заходи  1 

Виставкова діяльність:     

виставки нових надходжень  6 

тематичні виставки  17 

постійно діючі  3 

Бібліографічна робота:     



 
 



 


