
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

ПРО РОБОТУ БІБЛІОТЕКИ 

БУДІВЕЛЬНОГО КОЛЕДЖУ ЖНАЕУ ЗА 2018 РІК 



ВСТУПНА ЧАСТИНА 

Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність, 

без яких суспільство не може бути демократичним, централізованим, 

повноцінним. Сучасна бібліотека нині функціонує в умовах змін у сфері освіти, 

перемін у соціальній, економічній площині, будує свою діяльність на інноваційній 

основі розвитку, що потребує інформації, інтелектуалізації усіх сфер її діяльності. 

Прискорення темпів розвитку сучасного суспільства, ускладнення завдань, що 

стоять перед освітою, зумовлюють зростаючі інформаційні потреби викладачів, 

студентів. Підвищуються їхні вимоги до оперативності, точності та повноти 

послуг, що надаються. 

Свій вклад у вирішення завдань навчального закладу вносить і бібліотека, 

яка по праву вважається кабінетом №1 коледжу. 

Задовольнити інформаційні потреби користувачів, зробити доступною для 

них інформацію – саме в цьому полягає одна з найважливіших функцій нашої 

бібліотеки. Ця функція здійснюється бібліотекою шляхом надання бібліотечно-

інформаційних ресурсів та послуг. 

В бібліотеці коледжу створено умови для використання нашими читачами 

можливостей глобальної та локальної мережі Інтернет, як додаткового 

інформаційного ресурсу, що відкриває доступ до необмеженої кількості 

інформаційних джерел. Використання ресурсів Інтернет надало можливість 

нашим користувачам на додаток до друкованих джерел доступ до світових 

інформаційних ресурсів, суттєво розширило можливості в інформаційному 

обслуговуванні студентів і викладачів. 

Ми намагаємось сприяти широкій інформації користувачів та доступу до 

друкованих джерел, документів на електронних носіях шляхом організації їх 

наочної на масової популяризації. 

Роль новітніх інформаційних технологій у розбудові вищого навчального  

закладу не можна переоцінити. Активне використання електронних 

ресурсів, доступ до віддалених інформаційних джерел надає можливість 

студентам і викладачам здійснювати навчально-виховну діяльність на суттєво 

новому рівні. 

Поняття інформаційного забезпечення науковці розуміють як надання 

інформації, узагальненої під час роботи щодо задоволення інформаційних потреб 

користувача і представленої у формі інформаційного продукту у зручному для 

споживача вигляді.  

Побудова сучасної ефективної системи інформаційного забезпечення 

розв'язує завдання поєднання традиційної й електронної форм надання 

інформації, створення більших можливостей оперативно і повно задовольняти 

потреби в ній. 

Невід'ємним компонентом інформатизації освіти є бібліотека навчального 

закладу, яка організує збір, зберігання і використання інформаційних ресурсів. 

Тобто, перед бібліотекою ВНЗ постає мета – формувати інформаційно-бібліотечні 

ресурси як базу діяльності у сфері освіти. 

Науковці поняття бібліотечно-інформаційного ресурсу визначають як 

сукупність упорядкованої документованої інформації, що зберігається в 

бібліотеці і призначена для задоволення інформаційних, науково-дослідних, 

освітніх та культурних потреб користувачів, і включає бібліотечні фонди, інші 



документи в інформаційних системах, доступ до яких мають бібліотеки, а також 

матеріально-технічні засоби їх опрацювання, зберігання, користування.  

Зараз, коли освіта спрямована на формування цілісної особистості, широти 

її мислення, готовності до інноваційних процесів, реформа освіти передбачає 

посилення професійної підготовки спеціалістів, перед бібліотеками навчальних 

закладів постають надзвичайно важливі завдання, а саме: на перший план 

виходять проблеми доступності інформації в сучасному світі, роль бібліотек у 

використанні електронних ресурсів та їх вплив на розвиток освіти, науки, 

культури. 

Провідним напрямком модернізації бібліотечної справи є її інформатизація 

серед яких: 

− впровадження і розвиток в бібліотеці нових інформаційних технологій, 

формування і використання електронних ресурсів, впровадження 

мультимедійних технологій, розвиток мережевої взаємодії бібліотек; 

− розширення бібліотечних послуг, підвищення їх якості на основі 

інформаційних технологій та Інтернету. 

Як і планували, в поточному році, бібліотека продовжила інформаційно-

бібліотечне обслуговування користувачів і пропонує: електронну доставку 

документів (ЕДД), безкоштовний Інтернет, сканування та надсилання фрагментів 

книги чи журналу обсягом до 15 сторінок, відвідування електронної читальної 

зали , підбір інформації з планшету тощо. 

Бібліотека нашого коледжу у своїй роботі постійно перебуває у творчому 

пошуку, прагнучи створити умови для поповнення інформаційного багажу та 

самореалізації молоді, їхнього спілкування. Ми тісно співпрацюємо з методичним 

відділом, адміністрацією, кураторами, головами циклових комісій та художнім 

керівником коледжу.  

Робота працівників бібліотеки – надзвичайно багатогранна. Це й співпраця з 

іншими бібліотеками , методично-інформаційний центр, де студенти розвивають 

читацький смак, формують любов до книги, світ творчості, де формується читач-

творець. Обслуговування усіх груп користувачів здійснюється з використанням 

традиційних і прогресивних форм і методів бібліотечної роботи, шляхом 

широкого впровадження в практику обслуговування сучасних інформаційних 

технологій, що не тільки підвищило ефективність використання ресурсів 

бібліотек, а й полегшує шлях користувача до інформації. 

Особливістю нашої бібліотеки є те, що крім перелічених вище завдань 

освітніх бібліотек, брати активну участь у професійному становленні студентів - 

майбутніх висококваліфікованих молодших спеціалістів.  

 

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

КОРИСТУВАЧІВ 

Провідною і надзвичайно важливою функцією діяльності сучасної 

бібліотеки, яка підпорядковує, змінює й спрямовує усі технологічні процеси в 

бібліотеці, формує образ бібліотеки в очах користувачів і визначає її місце в 

суспільстві та сферу соціального впливу - є інформаційно-бібліотечне 

обслуговування користувачів, адже від її успішного виконання залежить 

навчально-виховний процес, рівень професійної підготовки фахівців. Ця функція 



підкоряє, змінює і спрямовує роботу, впливає на імідж бібліотеки. 

Обслуговування користувачів – один з основних підрозділів бібліотеки, робота 

якого спрямована на забезпечення бібліотечного обслуговування, а також 

виконання запланованих завдань основних показників (кількості зареєстрованих 

користувачів та обслужених всіма структурними підрозділами бібліотеки, 

кількості відвідувань та кількості виданої літератури). 

У світі тотальної інформатизації бібліотечний документ, особливо книга, 

все ж таки залишається найбільш надійною інформаційною одиницею, 

найякіснішим джерелом інформації. 

Бібліотечні фонди є важливим культурним, науковим, освітнім та 

інформаційним надбанням, спрямованим на задоволення читацького попиту, 

реалізацію прав користувачів на доступ до інформації. Інформаційне 

забезпечення є важливою ланкою навчального процесу будь-якого навчального 

закладу. Цю роль традиційно виконує бібліотека. Наскільки її інформаційний 

простір відповідає запитам користувачів, настільки успішною стає навчальна та 

виховна робота закладу. Бібліотека намагається здійснювати повноцінне 

забезпечення навчально-виховного процесу, проводить внутрішні екскурсії та 

бесіди про структуру фонду, роботу у бібліотеці, вивчають інформаційні потреби 

і читацькі запити. При відсутності затребуваних книг надають альтернативну 

інформацію з різних джерел, використовуючи електронні ресурси. 

Інформаційна діяльність багато в чому визначає успіх професійної 

діяльності. Інформація являється пріоритетним напрямком бібліотечного 

розвитку. Бібліотека розглядає вільний доступ до інформації як складову частину 

свободи молодої особистості, повного і якісного задоволення інформаційних 

потреб користувачів, широкого впровадження диференційованого підходу до 

обслуговування різних категорій читачів, підвищення якості і культури 

обслуговування із застосуванням новітніх інформаційних технологій, створює 

атмосферу вільного спілкування в стінах бібліотеки. 

На 01.01.2018 р. зареєстровано 754 користувача, з них студенти – 420, 

викладачі та інші категорії читачів – 334 (обслуговуючий персонал, випускники 

коледжу, інженерно-технічні працівники будівельних організацій міста).  

Як свідчать наведені дані, основний контингент – студенти. Цей показник 

зменшився у зв’язку із меншою кількістю набору студентів на перший курс 

денної та заочної форми навчання. Обслуговування користувачів відбувається в 

трьох структурних підрозділах: абонементі, читальному залі та електронній 

читальній залі.  

За звітний рік усіма підрозділами бібліотеки: 

− обслужені –2262 користувачів; 

− відвідувань –44780; 

− книговидача –70010; 

− читаність -92.8.  

Вікно видачі книг в читальному залі та на абонементі спільне. Це, на жаль, 

створює деякі незручності та уповільнює роботу бібліотеки. Цю проблему поки 

що, немає можливості вирішити. 

Аналізуючи цифрові показники, спостерігаємо незначні зміни відвідування 

бібліотеки користувачами та книговидачі. Причиною цього є: 



− недобір студентів на перший курс; 

− недостатня кількість примірників нових надходжень. 

В бібліотеці працює електронна читальна зала, де користувачам допомагає 

лаборант. Наші читачі застосовують інформаційні ресурси електронних бібліотек 

з метою швидкого пошуку інформаційних навчальних матеріалів, безкоштовного 

доступу до них, можливості подальшої роботи з інформаційними матеріалами, 

використання їх для візуалізації навчального процесу. Сьогодні інформаційні 

технології відкривають студентам доступ до різноманітних джерел інформації, 

підвищують ефективність самостійної роботи, створюють нові можливості для 

набуття професійних навичок. 

Можливості сучасної комп’ютерної техніки дозволяють інтенсивно 

застосовувати її у навчальному процесі. Викладачі розробляють власні навчально-

методичні посібники з дисциплін для самостійного вивчення. 

Придбаний планшет користується попитом у читачів читальної зали, яким 

студенти користуються при підготовці тем для самостійного вивчення, 

розроблених викладачами коледжу.  

Бібліотека коледжу надає користувачам послугу електронної доставки 

документів. Виконується замовлення на копіювання та доставку фрагментів 

книги чи журналу обсягом до 15 сторінок із фондів бібліотеки, а також 

документів, що знаходяться у відкритому доступі. Користувачі обирають 

необхідний документ, який його цікавить, заповнюють форму-замовлення та 

відправляють її на biblka@ukr.net, вказавши в темі повідомлення – ЕДД. 

Педагогічним працівникам коледжу бібліотекарі регулярно надсилають 

електронні листи з інформацією про нові надходження та пропонують 

відсканований зміст останніх номерів періодичних видань. Користувачі можуть 

одразу замовити фрагменти документів, які їх зацікавили. У 2018 році за 

допомогою електронної доставки користувачам бібліотеки було надано 

195 сторінок копій документів. 

Електронна та читальна зала надає послугу високошвидкісного доступу до 

Інтернету за технологією Wi-Fi та безкоштовний провідний Інтернет. Тут 

студенти працюють з підручниками, посібниками та методичними вказівками 

викладачів коледжу на електронних носіях. Крім комп’ютерів тут є сканер та 

принтер. Також у фонді бібліотеки є електронні варіанти підручників та 

посібників на компакт-дисках, які ми отримуємо з видавництв (наприклад 

посібник «Людина і світ»; «Будівельна механіка» – розрахункові вправи та задачі; 

«Інтер’єр – дизайн та комп’ютерне моделювання» та інші). 

При введенні в базу даних надається пріоритет періодичним виданням та 

аналітичним описам статей і використання цих ресурсів бібліотекою та 

користувачами, бо саме періодичні видання найбільш оперативно повідомляють 

про новітні технології та передові досягнення в тій чи іншій сфері людської 

діяльності. В бібліотеці в електронному каталозі створена база періодичних 

видань , що дає можливість користуватися при виконанні курсових та дипломних 

робіт періодичними виданнями та отримати інформацію через інтернет. 

 Спільне використання інформації не лише підвищує поінформованість 

читачів, а й дозволяє бібліотеці більш ефективно використовувати свої 

інтелектуальні ресурси. 

mailto:biblka@ukr.net


На протязі «Місячника першокурсника» бібліотекою проводиться 

напружена робота. Бібліотека використовує диференційний підхід в 

обслуговуванні першокурсників, студентів ІV курсу та заочної форми навчання. 

Особливу увагу працівники бібліотеки приділяють першокурсникам. Студентів 

нового набору обслуговуємо груповим методом. Попередньо проводиться 

підготовча робота до такого методу обслуговування: 

- робота з навчальними планами; 

- підбір комплектів навчальної літератури; 

- оформлення формуляра користувача бібліотеки; 

- складання графіків видачі літератури; 

- повідомлення кураторів і студентів про порядок видачі літератури; 

- виступ на зборах нового набору. 

В рамках «Місячника першокурсника» обов’язково проводяться: 

- екскурсії по всіх відділах бібліотеки; 

- групові та індивідуальні бесіди про «Правила користування 

бібліотекою»; 

- бесіди про довідковий апарат бібліотеки; 

- відповідні оголошення в постійно діючій зоні інформації «Бібліотека 

інформує; 

- консультації, тощо. 

Як і в попередні роки значна увага у звітному році приділялась роботі по 

запобіганню та ліквідації читацької заборгованості Ця проблема, нажаль, 

повторюється з року в рік. Використовувались такі форми та методи ліквідації 

читацької заборгованості : 

- проведення бесід з правил користування бібліотекою; 

- перереєстрація всіх груп користувачів; 

- надсилання листів-нагадувань боржникам-студентам ; 

- повідомлення кураторів студентських груп про боржників; 

- нагадування користувачам-боржникам по телефону. 

Естетичне оформлення приміщення бібліотеки, різноманітність наглядного 

матеріалу, багато квітів сприяють творчій , довірливій атмосфері спілкування 

бібліотекаря і користувача. У звітному році бібліотека коледжу намагалась 

здійснювати повноцінне та оперативне обслуговування дуже важливої групи 

користувачів, якою є випускники коледжу. Ця категорія користувачів має 

пріоритетне обслуговування: їм подовжуються терміни користування необхідною 

літературою, вони частіше за інших мають можливість користуватись послугами 

«нічного абонементу» , для них відбувається позачергова видача необхідних 

видань. Для цієї групи користувачів оформляються виставки літератури: «На 

допомогу у виконанні курсового та дипломного проектування», проводяться 

перегляди та огляди нових надходжень літератури та періодичних видань. 

В умовах сучасного навчального закладу збільшується навантаження на 

бібліотеку, значно зростає її роль у навчальному процесі, вдосконалюється 

бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів. Самостійна 

робота студентів є однією з основних складових навчально-виховного процесу, 

творчого розвитку студентів, провідним чинником підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів. Тому у звітному році діяльність бібліотеки 

коледжу була спрямована на повноцінне забезпечення навчального процесу в 



цілому, а також самостійної роботи студентів, в першу чергу. Це можливо завдяки 

тісному зв’язку викладач-студент-бібліотекар. 

Нові інформаційні технології впевнено і міцно закріплюються в нашому 

повсякденному житті. Створення позитивного іміджу бібліотеки здійснюється 

через пошук сучасних, найбільш привабливих для користувача форм 

популяризації книги та бібліотечних послуг.  

Через створений сайт бібліотеки намагаємось залучити користувачів до 

бібліотеки: повідомляємо про надходження нових видань, періодики, проведення 

заходів.  

У звітному році багато часу приділялось індивідуальній роботі з 

викладачами: це оперативне інформування про нові надходження, тематичні 

добірки літератури на допомогу вивчення якоїсь проблеми, для проведення уроку 

або виховної години. Викладачі коледжу - це дуже різноманітна група 

користувачів бібліотеки: досвідчені педагоги-наставники і молоді фахівці; 

представники адміністрації, куратори груп, голови циклових комісій, завідуючі 

відділеннями, методисти та вихователі. З усіма ними бібліотека коледжу вирішує 

питання і завдання, які стоять перед бібліотекою та навчальним закладом. 

Традиційно, щоквартально оновлюється папка «Бібліотека інформує» , що 

сприяє більш оперативному доступу до інформації, яку надає бібліотека. 

Сформована добірка методичних вказівок для самостійного вивчення тем з 

предметів, розроблених викладачами коледжу в звітному році доповнилася 

новими матеріалами. Ці матеріали користуються великим попитом у користувачів 

та внесені в планшет.  

Бібліотекою Будівельного коледжу платні послуги не надаються.  

 

РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНО-МАСОВА ТА КУЛЬТУРНО-

ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Пріоритетним напрямком своєї роботи ми визначаємо пошук оптимальних 

форм і методів по вихованню у студентів інформаційної культури. Організовуючи 

свою роботу, ми виходимо з міркувань, що лише вміння працювати з різними 

інформаційними ресурсами, довідковим апаратом допоможе вивести студента за 

рамки підручника, осмислити матеріал,що вивчається. Планування інформаційно-

масової та культурно-просвітницької роботи бібліотеки Будівельного коледжу 

робиться комплексно, згідно з основними заходами педагогічного впливу та 

корекції поведінки студентів коледжу. Постійна самоосвіта, наполегливість та 

активність є складовими збереження бібліотечної професії. Бібліотекарі 

використовують різні форми і методи усної і наочної пропаганди творів друку і 

інших документів серед читачів інформаційно-масової та культурно – 

просвітницької роботи, а саме виставки - запитання,– персоналія, - колекція, 

перегляди, дні інформації, відкриті виховні години, літературно - музичні вечори, 

диспути, вечори запитань і відповідей, вечори поезії тощо. Сьогодення диктує 

нову модель бібліотеки коледжу, вимагає наповнення її новим змістом, що 

відповідав би запитам педагогічного процесу, реалізації проблем, впровадження 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Проведення інформаційно-масових, культурно-просвітницьких заходів 

посідає чільне місце в діяльності нашої бібліотеки. Бібліотека в своїй роботі з 

студентами прагне до пошуку нового, що відповідало б вимогам часу та 



зростаючим проблемам молоді. Завдяки змінам в людській свідомості, у 

свідомості читачів і самих бібліотекарів з’явились інші пріоритети, інші бачення 

світу, інше читання. І це зобов’язує бібліотечних працівників бути в постійному 

пошуку цікавих підходів, форм роботи з студентами. 

Інформаційно-масова робота проводилась згідно з детально розробленим 

планом, узгодженим із загальним планом коледжу та планом кураторів. Адже 

бібліотека повинна максимально, при збереженні своїх специфічних функцій, 

підпорядковувати свою діяльність навчально-виховному процесу коледжу. 

Наявна у бібліотеці комп’ютерна техніка дає змогу швидко та зручно знайти 

необхідну інформацію. Численні масові культосвітні заходи, що проводяться 

бібліотекою, сприяють всебічному розвитку особистості студента, його 

соціалізації як духовно досконалої особистості, наприклад: 

- дні визначних пам’ятних дат (Дня Перемоги, визволення міста, які 

розвивають почуття патріотизму, гордості за славне минуле); 

- книжкові виставки в бібліотеці коледжу з питань культури, моралі, 

етики (до Міжнародного Дня здоров’я, “Здорова молодь –здорове суспільство”, 

Міжнародного Дня боротьби з тютюнопалінням “Тютюновий дим – отрута”, 

«Біда зветься СНІД», які формують здоровий спосіб життя, залучають до 

загальнолюдських цінностей та ін. 

У 2018 році бібліотека Будівельного коледжу провела 88 таких заходів, на 

14більше порівняно з 2017роком. Провели та прийняли участь у 4-х заходах та 8-х 

відкритих виховних годинах.  

Було оформлено 66 книжкових виставок, серед яких: 

- «Людина та природа: етика взаємовідносин» (постійно діюча); 

- «Життя в творчості - життя в роботі» (постійно діюча); 

- «Нові надходження» (щоквартальна); 

- «Моя країна – Україна»; 

- «Конституція України –від гетьмана до президента України»; 

- «Козацька Покрова та День захисника України»; 

- «День коли заспівають знання»; 

- «Архітектура: традиції, новації, сучасність»; 

- «Славне місто-Житомир»; 

- «Здорова молодь – здорове суспільство»; 

- «Ми переможемо, бо ангели боронять Україну»; 

- «Вітрила її долі»; 

- «Ваш подвиг житиме в віках»; 

- «Мова-це наш всенародний скарб»; 

- «Пишаємося подвигами Небесної сотні»; 

- «Читай, відкривай, учись!»; 

- «Бібліотека – джерело оновлення думок»; 

- «Свічка 33-го не згасне»; 

- «Тарасові слова - то правда жива»; 

- «Стрічка єднання»; 

- «Учителю, низький тобі уклін»; 

- «Щоб не постукала біда у двері». 

Були проведені тематичні «Дні інформації», «Дні бібліографії», «Дні 

спеціаліста» на тему: 



- «Назустріч новій книзі» – це підручники, періодичні та інформаційні 

видання, які надійшли в 2018 році. Видання були представлені в художньому 

оформленні та розташовані по підрозділах. Був проведений бібліографічний огляд 

видань, зроблено акцент на кількості кожного видання та місці знаходження книг 

у відділах бібліотеки; 

- «Професія , яку ми обираємо». 

Для студентів старших курсів в бібліотеці коледжу бібліотекарі провели 

бібліографічні огляди літератури: 

- «На допомогу курсовому та дипломному проектуванню». Були 

запрошені викладачі технічних дисциплін, які націлили увагу студентів на їх 

більш тісне спілкування з книгою, при виконанні курсового та дипломного 

проектування. 

- «День коли заспівають знання»- до місячника першокурсника, 

присвяченого посвяті нового набору в студенти. 

До Всесвітнього дня поезії було проведено читання творів улюблених 

письменників за круглим столом. Студенти залюбки читали твори та переглянули 

виставку «Ода письменникам». 

Бібліотекарі та студенти приймали участь у інформаційному дайджесті «Від 

сесії до сесії живуть студенти весело» де студенти розповідали свої цікаві історії 

під час навчання в коледжі.  

З нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні в читальній залі 

бібліотеки була проведена зустріч з працівниками управління державної служби 

праці у Житомирській області та страховим експертом Житомирського відділення 

управління виконавчої дирекції ФСС України у Житомирській області. 

Бібліотекарами коледжу разом з цикловою комісією професійної підготовки та 

викладачами коледжу спеціальності БЕБС був проведений вечір запитань і 

відповідей з випускниками коледжу: Яніцьким Мирославом Вацлавовичем, 

закінчив технікум з відзнакою у 1975 році, заслуженим будівельником України, 

директором будівельної багатопрофільної фірми "Яніцький". 

У своєму виступі Яніцький М.В. відзначив, що він завжди вдячний за міцні 

фундаментальні знання з обраної спеціальності (за час професійної діяльності 

побудував десятки різних будівель промислового, сільськогосподарського, 

соціального призначення, вивчав та запроваджував на Житомирщині досвід 

німецьких будівельників) наголосив, що будівництво не терпить 

безвідповідальності та недисциплінованості, потрібно приділяти особливу увагу 

культурі будівельного виробництва. Будівельна галузь поступово відроджується. 

Багато роботи буде у Східному регіоні України по закінченню війни. Зараз почало 

розвиватись будівництво шосейних доріг, індивідуальне, реконструкція будівель 

під нові технології виробництва. 

Гість відповів на багато запитань присутніх, а присутні вдячні за корисну 

зустріч. 

Відкрита виховна година «Уроки Чорнобиля» не змогла не достукатись до 

сердець учасників. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих. Бібліотекарі 

підготували виставку – реквієм: «Чорнобиль – трава полинова».  

Полиця Буккросингу в коледжі не залишається без уваги студентів та 

поповнюється новими книгами та журналами. Студенти з цікавістю переглядають 

і читають книги з полиці, взамін кладуть свою прочитану.  



Культурно-просвітницька робота бібліотеки спрямована на формування в 

студентів демократичного світогляду, інтересу і поваги до рідної мови, культури, 

традицій та обрядів, здорового способу життя та читання додаткової літератури.  

Бібліотека приймає участь в проведенні інформаційно - просвітницьких 

тренінгів благодійної організації «АСЕТ». Тематикою заходу була профілактика 

проти паління, алкоголізму, наркоманії, Інтернет - залежності та пропаганда 

здорового способу життя за участю тренера . 

Виставка-екскурс була представлена для студентів першого курсу в 

бібліотеці коледжу, науковим співробітником Житомирського літературно - 

меморіального музею В. Г. Короленко, В. Г. Короленко і Україна». 

Талановиті, активні та ерудовані студенти – це найбільша цінність коледжу, 

а під час проведення заходів можна було переконатися, що таких у нашому 

коледжі більшість. 

 

РОЗДІЛ 3. НАУКОВА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Інформаційно-бібліографічна діяльність починається з вивчення 

інформаційних потреб користувачів. Сьогодні, коли потік інформації постійно 

зростає, посилюється роль бібліотеки. Прискорення темпів розвитку сучасного 

суспільства та завдання, які стоять перед освітою, зумовлюють зростаючі 

інформаційні потреби викладачів, студентів. Підвищуються їхні вимоги до 

оперативності, точності та повноти послуг, що надаються бібліотекою. 

 Кожного року головна бібліотека об’єднання Житомирського 

національного агроекологічного університету проводить семінари та надсилає 

інструктивні та методичні рекомендації щодо поліпшення роботи бібліотеки. 

Найпопулярнішою формою інформування є інформаційні списки, галузеві, 

універсальні, тематичні. В щоденній роботі на абонементі, в читальній залі 

працівники бібліотеки проводять індивідуальні та групові бесіди зі студентами з 

питань виховання культури читання, консультують біля каталогів, картотек, 

книжкових виставок, надають допомогу у виборі та складанні списків 

використаних джерел при написанні рефератів, курсових робіт тощо. Таке 

спілкування, незважаючи на короткочасність, носить систематичний характер, що 

дозволяє зробити його динамічним і розвиваючим для особистості студента. 

В бібліотеці ведеться картотека доукомплектування, яка формується на 

основі індивідуального опитування, співпраці з цикловими комісіями. Ведеться 

картотека виконаних довідок з найскладнішими випадками. 

Значна увага приділяється наданню усних і письмових бібліографічних 

довідок та консультацій різним категоріям користувачів. У 2018 році бібліотекою 

було виконано 4890 бібліографічних довідок та бібліографічних консультацій 

3698. Для цього використовуються як традиційні джерела, так і Інтернет.  

З метою масового інформування користувачів бібліотекою складається 

«Список періодичних видань», який користується попитом серед студентів та 

викладачів коледжу. Завдяки цьому викладачі мають можливість відбирати 

періодичні видання, які є пріоритетними для викладання своїх дисциплін. 

До кожного інформаційно-масового заходу готувались рекомендаційні 

списки літератури. Довідково-бібліографічне обслуговування проводиться на базі 

ДБА, який складається з традиційних систематичного та алфавітного каталогу, 

краєзнавчої картотеки. 



Бібліотека має програмне забезпечення Ірбіс-64, створюється каталог нових 

надходжень, картотека «На допомогу курсовому та дипломному проектуванню» 

та «нові технології в будівництві».  

Електронний каталог бібліотеки Будівельного коледжу об’єднаний з 

каталогом Житомирського національного агроекологічного університету та є в 

доступі для користувачів, який поповнюється новими надходженнями.  

Протягом 2018 року проводилось індивідуальне інформування 13 абонентів: 

директор, заступники директора, завідуючі відділеннями, методист, психолог, 

голови циклових комісій. 

Поповнюється фонд інформаційних тематичних досьє, які складаються з 

газетних вирізок, ксерокопій, інформації з Інтернету, виконаних довідок, 

інформаційних буклетів – це допомагає більш повно задовольнити інформаційний 

запит читачів та оформленні виставок. 

Протягом звітного року розписано 13 періодичних видань. Новини з життя 

бібліотеки та інформація про нові надходження систематично розміщується на 

дошці об’яв «Бібліотека інформує». 

Доведення нової бібліографічної інформації до споживачів, розкриттю 

інформаційних ресурсів бібліотеки сприяє бібліографічне інформування. 

Працівники бібліотеки неодноразово надавали користувачам методичну та 

практичну допомогу з правильного бібліографічного опису документів, методики 

оформлення списків використаної літератури. Був складений інформаційний 

список літератури «Нові надходження до бібліотеки». Бібліотека приймала 

активну участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій та 

заходів:  

- «Охорона праці в будівництві»до Дня охорони праці в Україні; 

- «Нас єднає мова» - до Дня української писемності та мови; 

- «Життя в творчості – життя в роботі»; 

- Робота з дипломниками – майбутніми техніками-будівельниками.. 

Проводились бібліографічні уроки на яких розглядались такі теми: 

бібліографія і її значення в навчальному процесі, наукова інформація у 

навчальному процесі. Крім того систематично знайомились з теоретичними 

матеріалами по бібліотекознавству, упроваджували в практику досвід інших 

бібліотек об’єднання, приймали участь в проведені науково-методичних нарад, 

семінарів, що проводить головна бібліотека ЖНАЕУ. 

Бібліотека в звітному році продовжила роботу по внесенню наукових статей 

викладачів коледжу, які друкувались в журналах «Освіта. Технікуми коледжі», до 

репозитарію в ЖНАЕУ. 

Інформація бібліотеки коледжу, на головній сторінці сайту Будівельного 

коледжу www.bkzt.at.ua в звітному році доповнювалась новою інформацією в 

закладках: 

- «портфоліо бібліотеки»; 

- «бібліотека інформує»; 

- «віртуальна виставка «Життя в творчості – життя в роботі»; 

- «нові надходження»; 

- «масові заходи в бібліотеці»; 

- «періодичні видання»; 

- «нормативна база». 

http://www.bkzt.at.ua/


РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДУ  

Комплектування є основою початкового етапу роботи бібліотеки з 

формування її документно-інформаційного ресурсу, від чого залежить 

бібліотечно-інформаційна діяльність установи, яка виконує важливі соціальні 

функції: накопичення, зберігання і надання в користування документів для 

забезпечення вільного і безкоштовного доступу користувачів до інформації. 

Процес комплектування багатоплановий і залежить від багатьох об’єктивних 

чинників. 

Якісне формування фондів – основа життєдіяльності бібліотеки – можливе 

за умови достатнього фінансування. У зв’язку з підвищенням цін на друковані 

видання та сучасними вимогами до роботи бібліотек, впровадженням новітніх 

технологій у своїй роботі необхідно робити акцент на придбання електронних 

книг та передплату з правом доступу до електронних ресурсів. 

Станом на 1.01.2018року фонд бібліотеки становить 67812 примірників 

книг. Основний фонд – це підручники, навчальні посібники, довідкова, методична 

та художня література. Комплектування фонду відбувається на основі 

поглибленого аналізу книго забезпеченості з усіх спеціальностей, картотеки 

книгозабезпеченості, та узгодження з цикловими комісіями. 

Джерела комплектування фонду: НМЦ (Немішаєве), книжкові магазини, 

видавництва, спонсорська допомога. Акція «Подаруй бібліотеці книгу», розпочата 

в 2009 році, має продовження, і результатом її в 2018 році є 63 примірники цінних 

і, головне, потрібних книг, це нажаль, небагато. 

Оформлюється замовлення на літературу, вивчається стан 

книгозабезпечення навчальними та науковими виданнями. Ведеться 

уніфікований, чіткий облік бібліотечного фонду (сумарна, інвентарна книги). 

 Бібліотека передплатила 13 періодичних видання, і з них -2 фахових.  

Поповнюється фонд навчальних матеріалів на електронних носіях. Це 

комплекс навчально-методичної допомоги: навчальні посібники, програми, 

методичні рекомендації самостійної роботи студентів по предметах, презентаційні 

диски будівельних компаній. 

Своєчасне звільнення фонду від дублетної, зношеної та непрофільної 

літератури є запорукою ефективного обслуговування. Щороку спеціально 

створеною комісією проводиться перевірка фонду з метою вилучення зношеної 

літератури. В 2018 році списано 16 примірників на суму 119грн. 55коп., в тому 

числі – 29найменувань застарілих газет та журналів. 

Інформаційні потреби користувачів бібліотеки задовольняються завдяки 

алфавітному та систематичному каталогу.  

З 2013 року бібліотека працює з програмою «ІРБІС-64», яка більш зручна в 

роботі, використовуються АРМ «Каталогізатор». Доповнюється електронний 

каталог. Вводяться нові надходження книг, книги які надійшли до фонду 

найближчим часом та інші. Ведеться електронна картотека газетно-журнальних 

статей, яка налічує 809 записів. Бібліографічний опис здійснюється згідно  

ДСТУ 7.1.2006. Бібліотека має гостру потребу в нових таблицях УДК . 

Постійна увага приділяється організації та збереженню фонду. Працюємо з 

таблицями УДК. Регулярно ведеться перегляд стану книг та їх періодичний 

ремонт. 



У 2018 році була продовжена робота по наповненню баз даних, у тому числі 

електронного каталогу. В звітному році продовжується робота в базі даних 

читачів , яка доповнилась студентами нового набору . В даний час обсяг 

електронного каталогу складає 9819 записів, що на 1162 записи більше, уведено 

32019 екземплярів порівняно з минулими записами на 5761 більше. Це, звісно не 

дуже багато але робота ведеться лише на одному комп’ютері, де ведеться робота, 

також, з базою даних читачів. 

 

РОЗДІЛ 5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

Бібліотека має світлий великий читальний зал та нові меблі, на вікнах 

вертикальні жалюзі. Картини студентів, майбутніх архітекторів та велика 

кількість кімнатних квітів довершують інтер’єр бібліотеки, створюють затишок, і 

спонукають користувачів бібліотеки до позитивного настрою та творчої роботи. 

За допомогою металопластика та скла від основної читальної зали відокремлена 

електронна читальна зала, де до послуг читачів три комп’ютери, планшет, два 

принтери, один сканер, мережевий та радіо Інтернет Wi-Fi, супутникове 

телебачення, яке надає змогу дивитись пізнавальні на навчальні телепередачі по 

технології будівництва. 

Є два комп’ютери для роботи бібліотекарів та принтер для друкування 

карток, планшет та сканер, для сканування ЕДД.  

 

РОЗДІЛ 6. КАДРИ 

Користувачів бібліотеки обслуговують три бібліотекарі: стаж роботи 

кожного з яких складає: завідуюча бібліотеки 6 років 4 місяці (бібліотечного 

стажу) освіта вища; бібліотекар – 31 рік, освіта середня спеціальна та бібліотекар 

– 36 років, освіта середня спеціальна і один лаборант. Бібліотекарі постійно 

підвищують свою кваліфікацію, відвідують семінари, які проводить головна 

бібліотека об’єднання с/г бібліотек, обласна наукова бібліотека, методичне 

об’єднання працівників бібліотек ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.  

На протязі звітного року надають консультації, рекомендації, методично-

інструктивні матеріали - методичний відділ бібліотеки ЖНАЕУ. Методичні 

рекомендації, обмін досвідом, відвідування масових заходів значно підвищують 

кваліфікацію, майстерність працівників бібліотеки, ефективність та 

результативність їх роботи. 

Всі бібліотекарі володіють основами комп’ютерної грамотності. Завідуюча 

бібліотекою Рудейчук Т.О., бібліотекари Янович О.В. та Рибачук С.М. приймали 

участь на засіданні обласного методичного об’єднання на базі Житомирського 

коледжу культури і мистецтв ім.. Івана Огієнка; 1 Бібліотечному форумі 

Житомирщини-2018 «У пошуках бібліотеки майбутнього»; пройшли навчання за 

курсом «Впровадження системи УДК в практику роботи бібліотек» на базі 

Житомирського тренінгового центру для бібліотекарів в Житомирській обласній 

універсальній бібліотеці ім.. О. Ольжича. 

 

 

Завідувач бібліотекою      Т.О. Рудейчук 


