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Затверджую 

Директор РПЛ 

смт. Рокитне 

«1» червня 2021 року 

____________В. Пустовіт  

ПАСПОРТ 

бібліотеки ДПТЗО «Рокитнянський професійний ліцей» 

Назва навчального закладу  –  ДПТЗО «Рокитнянський       професійний 

ліцей» 

Директор – Пустовіт Володимир Миколайович 

Бібліотекар – Мевх Тетяна Василівна 

Дата заснування – 1979 

Адреса: 09603, Київська обл., смт. Рокитне, вул. Ентузіастів,4 

Тел./факс: (04562)6-11-35       

Дата заповнення: 1. 06. 2021 р. 

Відомості про навчальний заклад 

(станом на 01. 06. 21 р) 

Загальна кількість груп – 10 

Загальна кількість працівників – 69 

Загальна кількість учнів – 283 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ 

Рік заснування – 1979 

Місце розташування бібліотеки (поверх) – гуртожиток (перший поверх) 

Загальна площа – 80 м2 

Наявність читальної зали – так 

Кількість посадочних місць – 16 

Наявність книгосховища для навчального фонду: так 

Графік роботи: 09.00- 17.00 

Вихідний день: субота, неділя 
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Санітарний день: останній день місяця 

1. Матеріально – технічне забезпечення бібліотеки 

Бібліотечне обладнання 

Стелажі – 30 

Кафедри видачі – 0 

Столи – 16 

Каталожні шафи – 0 

Настільні лампи – 1 

Оргтехніка (к-сть) 

Комп’ютер – 1 

Доступ до Інтернету – підключено до зони WI–FI 

Копіювальна техніка: принтер, сканер 

 

Відомості про штат бібліотеки 

Загальна кількість працівників б-ки –1, з них працюють на повну ставку – 1 

Освіта бібліотечних працівників – педагогічна, вища 

Підвищення кваліфікації (рік, форма) – курси підвищення кваліфікації (2011; 

2016), семінари (кожен рік). 

Стаж роботи бібліотечних працівників (а) 

Стаж бібліотечної роботи (загальний) – 23 роки 

Стаж  роботи в бібліотеці даного закладу – 16 років 

Доплати до посадового окладу: 

«за вислугу років», «за завідування бібліотекою» 

Участь у конкурсах (назва, рік проведення) 

«Роль бібліотеки ПТНЗ у формуванні професійної компетентності 

робітничих кадрів», 2010 р. 

Моніторинг діяльності бібліотек закладів професійної освіти Київської 

області, 2017-18 рік 

Відомості про відзнаки – 

Поєднання бібліотечної, педагогічної та гурткової роботи – 

Володіння комп’ютером: так 
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3. Документація, що регламентує діяльність бібліотеки 

Нормативно-правове забезпечення бібліотеки: так 

Паспорт бібліотеки: так 

Посадова інструкція: так 

Положення про бібліотеку: так 

Правила користування бібліотекою: так 

Планово-звітна документація бібліотеки: так 

4. Облікова документація бібліотеки 

Книга підсумкового обліку бібліотечного фонду: так 

Книга інвентарного обліку бібліотечного фонду: так 

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених: 

так 

Каталоги та картотеки: так 

Картотека формулярів читачів: так 

Акти списання книг: так 

Передплата на періодичні видання: так 

Журнал обліку періодичних видань: так. 

5. Основні показники діяльності бібліотеки 

Показники Станом на 1.06.20 

Основний бібліотечний фонд 20104 

З них за видами: книги та брошури 

– 

Періодичні видання усього 7 
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Для вчителів 4 

Для учнів - 

Для працівників бухгалтерії 2 

Документи на електронних носіях 4 

Аудіовізуальні документи 5 

Книжковий фонд 

За змістом:  20104 

Підручники 11946 

Електронні – 

Інша 2505 

Худ.літ-ра 5653 

Книгозабезпеченість 57 

2.Фонд підручників 11946 

Спецдисципліни 6310 

Загальноосвітні дисципліни 5636 
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Основні джерела комплектування книжкового фонду: 

Органи управління освітою; за власні кошти; спонсорська допомога. 

  

Довідково- пошуковий апарат бібліотеки 

Абетковий каталог – ні 

Систематичний каталог – ні 

Електронний каталог – ні 

Тематичні картотеки -2 

Робота з користувачами 

Загальна кількість користувачів – 353 

У т. ч. учнів – 283 

Педпрацівників – 35 

Інші служби – 34 

Обертаність основного бібліотечного фонду – 0,12 

  

 

Бібліотекар професійного ліцею:          Т. Мевх  

Заст. директора з НВР :                           О.Гудзевата  

 


