
Статистичні показники звіту про роботу бібліотеки 

за 2018 рік та плану на 2019 рік 
№ 

п/п 
Найменування показників 

Од. 

обліку 

План  на 

2018 р. 
Звіт  за 2018 р. 

План на 

2019 р. 

1. Обслуговування користувачів     

1.1. Кількість зареєстрованих користувачів  Користувач 754 754 754 

 із них:  науковців,  викладачів “-“ 50 50 50 

 -  студентів “-“ 420 420 420 

 - спеціалістів “-“ 54 54 54 

 - інших “-“ 230 230 230 

1.2. 
Кількість користувачів, обслужених всіма 

підрозділами бібліотеки 

Користувач 
1950 1950 1950 

1.3. Кількість відвідувань Відвід. 44780 44780 44780 
1.4. Кількість виданих документів Прим. 70010 70010 70010 
 в т.ч. навчальної літератури (для б-к ВНЗ)     
2. МБА та ЕДД (електронна доставка документів)     
 К-сть абонентів МБА  3 3 3 
 К-сть абонентів ЕДД  15 15 15 
 К-сть документів, отриманих з інших бібліотек  30 30 30 
 у т.ч. сторінок електронних копій     

 К-сть виданих документів іншим бібліотекам  28 25 25 

 у т.ч. сторінок електронних копій  165 160 160 
 Середньостатистичні показники     
 Читаність   92,8  
 Книго забезпеченість  Прим.  96,9  
 Книго забезпеченість підручниками (для б-к ВНЗ)   37  
 Обертаність    1,03  

3. 
Інформаційно-масова та культурно-

просвітницька діяльність 

Захід 
   

3.1. Загальна кількість інформаційно-масових заходів “-“ 88 88 88 

 • із них: виставки, перегляди літератури “-“ 65 65 65 

 • кількість віртуальних виставок  3 2 2 

 
• дні інформації, дні науки, дні кафедри, дні 

спеціаліста, дні аспіранта, інше 

“-“ 
8 8 8 

 

• інші масові заходи на допомогу 

навчально-виховному процесу 

(бібліографічні огляди, чит. конференції, 

прем’єри, презентації, вітальні, літ.-муз. 

вечори, виховні години, клуби, інше) 

 

“-“ 

13 13 13 

4. 
Довідково-інформаційне обслуговування та 

інформаційно-бібліографічна діяльність 

 
   

4.1. Кількість абонентів ДОК Осіб 13 13 13 

 Кількість абонентів ВРІ Осіб  13 13 13 

 
Кількість виконаних бібліографічних довідок, 

всього 

 
4800 4890 5000 

 у .т.ч. тематичних  3698 3698 3698 

 у т.ч. заіндексовано документів (УДК, ББК)  1192 1192 1192 

 Виконано в автоматизованому режимі  3220 3220 3220 

 у т.ч. віртуальною довідковою службою     

4.2 Науково-бібліографічні посібники: Всього шт.    

 
• науково-допоміжні (ретроспективні, галузеві, 

тематичні, поточні, біобібліографічні) 

бібліографічні покажчики  

“ ” 

   

 
• бібліографічні списки літератури 

(інформаційні, тематичні, рекомендаційні) 

“ ” 
   



4.3 Діяльність бібліотеки на допомогу інформаційній  культурі 

користувачів: 

“ ” 
9 9 9 

 • проведення занять з використання традиційних 

інформаційних та електронних ресурсів 

Год. 
40 40 40 

 • індивідуальні та групові консультації з бібліографічного 

розшуку документів та методики оформлення списків 

використаної літератури 

Заг. 

кількість 80 80 80 

4.4.   Інформація про бібліотеку в установах та засобах 

масової інформації (преса, телебачення, радіо) 

 Шт. 
2 2 2 

5. Формування фонду Прим.    
5.1 Надходження документів – Всього “-“  67812  
 • із них: книг (примірників) 

• книг (назв) 

“-“ 
 16  

 державною мовою (примірників) “-“  16  

 іноземними мовами (примірників)     

 у т.ч. російською мовою (примірників)     
 • періодичних видань (примірників) “-“    
 • періодичних видань (назв) “-“  13  
  державною мовою (примірників)     
 іноземними мовами (примірників)     
  у т.ч. російською мовою (примірників)   2  
 • електронних видань  –  примірників  / назв     
 у т.ч. документів на змінних носіях – примірників / назв     
5.2 Вибуло документів:     - з основного фонду Прим.  16  
                                           - з обмінного фонду “-“    
5.3. Загальний фонд на 01.01.2018 року “-“  69850  
 • книги  (всього) “-“  67812  
 у т.ч. іноземні “-“    
 • періодичні видання (всього) Прим.  2038  
 із   у т.ч. іноземні “-“    
 • електронні видання  –  примірників  / назв     
 • нормативно-виробничі документи, ДОСТи, 

каталоги . 

Од. зб.  
   

5.4. Структура фонду Прим.  67812 67812 

 • основний (всього) “-“  40581 40581 

 у т. ч.– цінні, рідкісні видання “-“  99 99 

  обмінний  (всього) “-“  98 98 

  навчальна література (для бібліотек ВНЗ) “-“  27034 27034 

5.5  Електронні ресурси     

 Кількість придбаних (передплачених) БД   2  

 з них: повнотекстових БД     

 Електронні ресурси тестового доступу     

 Кількість БД тестового доступу   2  

 Ресурси відкритого доступу, БД     

 Бази даних (власні)     

 Загальна кількість баз даних (БД) БД  2  

 Загальна кількість  бібліографічних записів у  БД   Запис  32019  

 
Введено бібліографічних записів за звітний  період  (за  рік) 

у БД 

Запис 
 5761  

 Загальна кількість записів в ЕК Запис  6218  

 Введено записів за звітний  період  (за  рік) в ЕК Запис  9849  

 Кількість звернень до ЕК   3050  

 Кількість оцифрованих документів за рік Прим.    

 у тому числі сторінок с    



 Інтернет для користувачів Кількість  так   

 Програмне забезпечення Назва  ІРБІС 64  

6. 
Бібліотечний веб-сайт (власний чи сторінка на   

сайті установи) 

 
 bkzt.at.ua  

 Веб-сайт, адреса Назва     

 Кількість звернень на веб-сайт установи    
 

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

7. 
Науково-методична, науково-дослідна та 

видавнича діяльність бібліотеки 

 
   

7.1. Організація семінарів, конференцій та ін. Кількість    
7.2. Проведено практикумів, стажувань “ ”    
7.3. Надано методичних консультацій “ ”  3  
7.4. Розробка інструктивно-методичних матеріалів Стор.  так   
7.5. Відвідування бібліотек з метою надання їм 

методичної  та практичної допомоги  

 
   

7.6. 

 

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

проводить бібліотека самостійно або бере участь 

у наукових дослідженнях установи, закладу 

“ ”    

7.7. Кількість наукових статей, публікацій, тез 

підготовлених працівниками бібліотеки 

“ ” 
   

8. Матеріально-технічна база     
8.1. Загальна площа в т.ч.: м2  253,0  
8.2 Для зберігання фондів м2  191,7  

8.3. Загальна кількість читальних залів та місць  Чз/місць  2/66  
8.4. Кількість комп’ютерів (вказати типи) Шт.  10  
8.5. Кількість сканерів “-”  3  
8.6. Кількість апаратів для копіювання “-”    
8.7. Наявність виходу в Ethernet (локальну мережу) Так, ні  так  
8.8 Наявність виходу в Internet Так ,ні  так  
9.  Кадри бібліотеки     
9.1. Загальна кількість  працівників Праців.  4  
 • із них: бібліотечних працівників “-”  3  
 • наукових співробітників бібліотеки “-”    
 - у т.ч.  у штаті інших підрозділів “-”    
9.2. Склад за освітою: “-”    
 - вища фахова (інформаційно-бібліотечна) “-”    
 - вища не фахова (інша) “-”  2  
 - середня спеціальна (фахова) “-”  2  
 - загальна середня “-”    
9.3. Склад за стажем “-”    
 - до 5 років “-”  1  
 - від 5 до 10 років “-”  1  
 - від 10 до 30 років “-“    
 - від 30 до 40 років “-“  2  
 - понад 40 років “-”    
9.4. Наявність наукового ступеня, почесного звання 

тощо 

“-” 
   

9.5. Навчання в аспірантурі, докторантурі “-”    
9.6. Потреба в підвищенні кваліфікації “-”  так  

 

 

Завідувач бібліотекою      Т.О. Рудейчук 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор БК ЖНАЕУ 

_______________ В.Л. Ксюковський 

«___» ___________ 20 _ р. 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ 

 

Бібліотека Будівельного коледжу 

 (Повна назва бібліотеки) 

Житомирського національного агроекологічного університету 

 (Установа, якій бібліотека підпорядкована) 

Ксюковський Владислав Людвигович 

 (Прізвище, ім’я, по батькові керівника установи (повністю) із зазначенням наукового ступеня, наукового 

звання, почесного звання) 

Рудейчук Тетяна Олександрівна 

 (Прізвище, ім’я, по батькові керівника бібліотеки (повністю)) 

з 02 квітня по 12 квітня 2013 року 

 (останній період підвищення кваліфікації на курсах ДНСГБ НААН) 

10029, м. Житомир вул. С. Бандери, 6 

(Поштовий індекс і адреса бібліотеки, установи, закладу) 

0412-22-53-64, biblka@ukr.net, bkzt@ukr.net  

 (Телефон, факс, e-mail – бібліотеки, установи, закладу) 

1945, ІІІ 

(Рік заснування бібліотеки та група з оплати праці) 

 

mailto:biblka@ukr.net
mailto:bkzt@ukr.net

