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ПАСПОРТ БІБЛІОТЕКИ 

          
  Назва навчального закладу             Ковельський професійний ліцей 

           Поштова адреса 45007 в. Варшавська,10 м. Ковель, Волинська 

обл. 

                  Е-mail KPL7@I.UA 

             ПІП керівника                     Антонюк Сергій Миколайович 

ПІП  завідувача бібліотеки                       Дятел Надія Миколаївна 

          Дата заповнення                              26.12.2016 р. 

                                            1. Загальні відомості 

1.1. Рік заснування 

бібліотеки 

                         02.01.1968 р. 

 1.2. Поверх                              Другий 

 1.3. Загальна площа                            140 кв. м. 

1.4. Наявність спеціального          

приміщення, відведеного 

під  

              бібліотеку                                                                                                              

Приміщення окреме, відповідає нормам 

1.5. Наявність читального 

залу  

                        Є в наявності 

1.6. Наявність 

книгосховища 

                        Є в наявності 

 1.7. Матеріально-технічне 

    забезпечення бібліотеки                                  

Стелажі-34;  Стіл журнальний-17;  

Комп’ютер ; Принтер ; 

Шафа для     Стіл однотумбовий-4;  

книг-6;           Каталожний ящик-2; 

2. Дані про завідувача бібліотеки 

2.1. Штат бібліотеки                             Один 

2.2. Освіта завідувача       

бібліотеки 

Вища ( 1982 р. Київський державний інститут  

                      культури )                     

2.3. Стаж бібліотечної 

роботи 

                          37 р. 

 2.4. Розряд оплати праці,  

              згідно ЄТС 

                       12 розряд 

2.5. Підвищення 

кваліфікації 

                     2013 р., ВІППО 

 2.6. Участь в конкурсах В обласному конкурсі на кращу "Технологія 

національно-патріотичного виховання"; 

учнівських проектів "Визначні місця та 

важливі об’єкти мого міста (села)"; на кращу 

методрозробку з уроку професійної 

підготовки; учнівського есе "Війни крило 



торкнулося дому"; учнівських проектів "Сім 

чудес мого міста"; обласному етапі 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді ім. 

Т.Шевченка. 

Прийняла участь в підготовці добірки 

матеріалів для збірника сценаріїв виховних 

заходів "Національно- 

патріотичне виховання засобами бібліотек 

ПТНЗ". 

В ліцейній виставці дидактичних та 

методичних матеріалів; у конкурсі 

гумористів; художньої самодіяльності, 

присвяченій 25-й річниці незалежності 

України.  

2.7. Суміщення 

бібліотечної і               

        педагогічної діяльності 

                              _ 

2.8. Володіння 

комп’ютером 

                                  Так 

3. Графік роботи бібліотеки 

 

3.1. Графік роботи 8.00 -16.45 щоденно, 8.00 -15.45 – п’ятниця,  

12.30-13.00 обідня перерва.  

Вихідний: субота, неділя  

4. Наявність нормативних документів 

 

4.1. Положення про 

бібліотеку 

        та бібліотечну справу                                  

                      Є в наявності 

4.2. Інструкція про порядок                 

доставки, 

комплектування та облік 

навчальної літератури 

                       Є в наявності 

4.3. Положення про 

професійний ліцей 

                       Є в наявності 

4.4. Інструкція з обліку 

бібліотечних фондів 

України 

                       Є в наявності 

4.5. Положення про 

бібліотеку 

      загальноосвітнього 

навчального закладу 

                        Є в наявності 

4.6. Про затвердження                         Є в наявності 



Правил          охорони 

праці для працівників 

бібліотек  

4.7. Посадова інструкція     

завідувача бібліотеки 

                        Є в наявності 

4.8. Правила користування  

                бібліотекою 

                      Є в наявності 

4.9. План роботи бібліотеки                       Є в наявності 

5. Наявність звітної документації 

 

5.1. Книга сумарного обліку  

       основного фонду 

                     Є в наявності -  книга № 1-5  

5.2. Інвентарні книги     

основного фонду 

                    Є в наявності -  книга №1-33               

5.3. Інвентарна книга 

обліку     підручників 

ЗОП 

                    Є в наявності -  книга №1                               

5.4. Інвентарні книги обліку 

методичної літератури 

                   Є в наявності -  книга №1 - 2                               

5.5. Зошит сумарного 

обліку підручників ЗОП 

           

                       Є в наявності 

5.6. Зошит обліку видань, 

які не підлягають запису в 

КСО 

                       Є в наявності 

5.7. Зошит обліку книг 

        прийнятих взамін 

        загублених  

                      Є в наявності 

5.8. Щоденник роботи                                                                                          

        бібліотеки 

                      Є в наявності 

5.9. Журнал реєстрації і                               

       дублювання рахунків і        

       накладних 

                      Є в наявності 

5.10. Папки актів руху 

фонду 

                      Є в наявності 

5.11. КСО документів на  

         нетрадиційних носіях 

                            ---- 

6. Наявність каталогів і картотек 

 

6.1. Алфавітний каталог                         Є в наявності 

6.2. Систематичний каталог                         Є в наявності 

6.3. Каталог обліку 

підручників                    

ЗОП 

                        Є в наявності 



6.4. Каталог обліку ДІФ 

 

                         Є в наявності 

6.5. Систематична 

картотека   статей 

                        Є в наявності 

6.6. Краєзнавча картотека                         Є в наявності 

6.7. Картотека інноваційних   

технологій  

                        Є в наявності 

6.8. Картотека виконаних 

довідок 

                        Є в наявності 

7. Рух основного фонду 

7.1. Було на 01.01.2016 р.                                        21763 

7.2. Надійшло за 2016 р.                              77 

7.3. Вибуло за 2016 р.                                              1377 

7.4  Є на 01.01.2017 р.                            20463 

8. Відомості про фонд 

8.1. Основний фонд 

бібліотеки  

                          20463 

8.2. Художня література                           6234 

8.3. Методична література                           440 

8.4. Розстановка 

бібліотечного                 

фонду у відповідності 

ББК 

        Розстановка бібліотечного фонду згідно  

                        таблиць ББК 

8.5. Навчальний фонд                         

      літератури 

7310 

8.6. Підручників і 

посібників із  

       спецдисциплін, шт. 

5641 

   8.7. Підручників і 

посібників із       

загальноосвітніх 

предметів, шт. 

1669 

8.8. Кількість назв 

виписаних 

         періодичних видань 

19 назви 

8.9. Для педагогічних 

         працівників 

13 назв 

8.10. Бібліотекознавчих --- 

8.11. У фонді бібліотеки є  

         документи на  

         електронних носіях 

---- 

9.  Масова робота 

9.1. Загальна кількість 

       заходів ( за 2016 рік )  

                          24 



9.2. В тому числі  

       Для учнів                            17 

      Для педагогів                             7 

9.3. Види масових заходів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентації:  

"Героїв Ковельщина пам’ятає";  

"Ні, я жива, я буду вічно жити " – тематичний 

захід до 145 р. від дня народження Лесі 

Українки; 

"Чорнобиль: горе і біль" – виховна година;  

"Війна і перемога: біль і пам’ять" – вечір-

реквієм, вшанування загиблих у II Світовій 

війні ; 

"України мова барвінкова" – година 

спілкування, 

до Дня української писемності та мови; 

"Свіча пам’яті не згасне" – День пам’яті 

голодомору та політичних репресій; 

"Все життя – один політ " – година поезії до 

55 річчя від дня народження Василя 

Слапчука; 

Підготовка до учнівського Новорічного 

карнавалу, розробка сценарію. 

Перегляди літератури:  

-- В напруженні усе моє життя (до 125 р. від 

дня народження П.Г.Тичини); 

 --Талант могутній, невмирущий: Сатира Леся 

Мартовича ( до 145 р. від дня народження); 

--Книги -  дивовижний сад, де кожен шукає 

плоди на свій смак ; 

--Подвижниця народної освіти(до175 р. від 

дня 

народження Х.Д.Алчевської– українського 

педагога); 

--Права дитини – права на майбутнє ( день 

захисту дітей); 

--Будівничий української державності (150 р. 

від дня     народження М.С.Грушевського); 

--На Україну повернусь…(110 р. від дня     

народження І.Багряного); 

--Жива криничка поезії(до 80 р. від дня 

народження М.Ф.Сингаївського); 

--Його творчість – ствердження людини-

трудівника 

(80 р. від дня народження Г.М.Тютюнника). 

Бібліографічні огляди: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.Оформила стенд пам'яті 

--Джек Лондон в українських перекладах(140 

р. від дня народження);  

--Добром зігріте серце (про творчість 

О.Іваненко); 

--"Все, що писав, мене боліло"(до145 р. від 

дня народження В.С.Стефаника); 

--Україна – Конституція; 

--Знання і мудрість( до міжнародного дня 

письменності); 

--Свобода поезії і поезія свободи: Творчість 

М.Вінграновського"(80 р. від дня 

народження); 

--Разом проти СНІДу (до Всесвітнього дня 

боротьби зі  Снідом).  

 

--Герої Ковельщини  

10. Виставкова робота 

10.1. Загальна кількість 

        книжкових виставок  

                                 11 

10.2. Основні виставкові  

         роботи 

--Пісня пісень Кобзаря ( до 170 р. з дня  

написання Т.Г.Шевченком "Заповіту"); 

--Мова наша солов’їна (День рідної мови); 

--Наша любов і святиня: Т.Г.Шевченко; 

--Поезія – душі перлини (Всесвітній день 

поезії); 

--На крилах революційної грози: про 

творчість А.Шияна; 

--Цивільний захист (до місячника безпеки 

життєдіяльності);  

--Брати -  просвітителі – першовчителі 

слов’янства (до Дня слов’янської писемності і 

культури), виставка - календар; 

--Щоб любити й цінувати сучасне, слід знати, 

пам’ятати минуле (115 р. від дня  народження 

Семена Скляренка), виставка - календар; 

--Його пісня – в душі народу (Дмитру 

Луценку – 90), виставка - знайомство; 

--Поет і громадянин (80 р. від дня  

народження І.Ф.Драча), виставка - 

персоналія; 

--Чорна сповідь моєї Вітчизни, і її 

затамований біль (День пам’яті голодомору 

та політичних репресій). 



10.3. Полички --Педагогічні ідеї К.Д.Ушинського; 

--Нам не забути славу Крутів; 

--Полинова зоря Валер’яна Підмогильного 

(до 115 р. від дня народження); 

--І гіркота пече полинна (трагедія 

Чорнобиля); 

--Згубні звички шкідливі для здоров’я 

(Всесвітній день без тютюну); 

--Природа, людина, здоров’я ( до 

Всесвітнього дня охорони навколишнього 

середовища);  

--Він жив задля України (85 р. від дня 

народження Б.М.Харчука); 

--Реалізація компетентнісного підходу в 

освітньому процесі: навчанні сучасних 

робітників; 

--Учитель для людства – як сонце для 

Всесвіту (Всесвітній день вчителів);  

--Права людини та Україна; 

--Сходинками поетичної свободи (до 55 р. від 

дня народження В.Д.Слапчука).  

10.4. Підготувала 

бібліографічні  

списки літератури  

" Інновації у вихованні";   

"Правдива іскра Прометея" (160 років від дня 

народження Івана Франка (1856–1916); 

"Реалізація компетентнісного підходу в 

освітньому процесі: навчанні сучасних 

робітників (Методична тема, яку  

вивчатиме професійний ліцей протягом  

2015-2020 н. р.)"; 

"Пам’ятаємо про Голодомор"; 

"Поети Волині: Слапчук Василь 

Дмитрович" (55 років від дня народження). 

11. Індивідуальна робота з читачами 

11.1. Види індивідуальної  

          роботи  

Індивідуальне інформування; 

Письмові довідки; 

Аналізи читання; 

Замітки на читацьких формулярах; 

Анкетування; 

Бесіди. 

12. Читачі бібліотеки 

12.1. Кількість по групах 1 група-28;  

11 група-30; 21 група-29;   31 група -24; 

12  --    30;    22   --    29;      32   --  27; 

13  --    30;    23   --    30;      33   --  24; 

14  --    30;    24   --    30;      34   --  30; 



15  --    22;    25   --    29;                        

12.2. Педагогічні 

працівники 

31 

12.3. Інші 45 

13. Основні показники роботи 

13.1.Книговидача (за 2016 

рік ) 

2840 примірників 

13.2. В тому числі   

підручників 

із спецдисциплін 

 1366 примірників 

підручників 

із загальноосвітніх 

 748 примірників 

13.4. Забезпеченість 

         підручниками ( % ) 

63 % 

         із спецдисциплін 93 % 

         із загальноосвітніх 32 % 

14. Відвідування (за 2016 р.) 

14.1. Всього  905 

         В тому числі 

педагогами 

363 

         В тому числі учнями 542 
 

 

Директор Ковельського  

професійного ліцею :                С. М. Антонюк 

 

Завідувач  бібліотеки:                   Н. М. Дятел 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


