
Інформація про наявність бібліотеки 

Вагоме значення в інформаційному забезпеченні освітнього процесу 

посідає бібліотека, робота якої спрямована на допомогу викладацькому 

колективу в організації освітнього процесу та засвоєння студентами 

програмного матеріалу. 

Завдання бібліотеки: 

‒ забезпечити коледж необхідними навчальними посібниками, 

підручниками, методичною літературою; 

‒ сприяти вихованню гармонійної, високо моральної та всебічно 

розвиненої особистості; 

‒ забезпечувати повне, якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне та 

інформаційне обслуговування студентів, викладачів та інших працівників 

коледжу завдяки широкому доступу до бібліотечних фондів; 

‒ комплектувати бібліотечний фонд відповідно до профілю коледжу та 

потреб користувачів; 

‒ пропагувати та розкривати через книгу загальнолюдські цінності, 

значення історичної, наукової та культурної спадщини; 

‒ прищеплювати читачам інформаційну культуру, любов до книги, 

дбайливе ставлення до неї. 

Бібліотечним обслуговуванням охоплені всі студенти всіх навчальних 

відділень, викладачі та інші працівники коледжу. 

Завідувач бібліотеки удосконалює форми і методи обслуговування 

читачів, вивчає їх запити та інтереси. Протягом навчального року завідувачем 

бібліотеки надається допомога студентам щодо підбору інформації при 

написанні рефератів, звітів, курсових та дипломних проектів, підбирається 

література для проведення виховних годин, вечорів відпочинку, конференцій 

тощо. 

Книжковий фонд бібліотеки комплектується переважно навчальною 

літературою та періодичними виданнями. 

Видача підручників проводиться індивідуально. 



В бібліотеці коледжу створені всі необхідні умови для навчання 

студентів. 

До послуг користувачів бібліотеки: алфавітний та систематичний 

каталоги, картотеки, періодичні видання, які отримує завідувач бібліотеки. 

У читальному залі бібліотеки наявний стенд, на котрому розміщено 

енциклопедії, словники, довідники та нові надходження. 

Особливу увагу завідувач бібліотеки приділяє, перш за все, якості 

формування, збереження і всебічного використання книжкового фонду. 

Фонд бібліотеки постійно оновлюється, адже від добре укомплектованого 

фонду залежить і успіх роботи бібліотеки та виконання тих завдань, що стоять 

перед нею. 

Основні кількісні показники діяльності бібліотеки коледжу наведено у 

таблиці. 

Таблиця – Інформація про наявність бібліотеки 

Найменування 

бібліотеки 

Площа 

(кв. метрів) 

Обсяг фондів 

навчальної, 

наукової 

літератури 

(примірників) 

Площа читального 

залу (кв. метрів), 

кількість місць 

Примітка* 

Бібліотека ДВНЗ 

«Чернівецький 

політехнічний 

коледж» 

62,1 51063 

є читальний зал 

41,86, 

17 місць 

сайт електронного навчання 

(http://moodle.polytech.cv.ua/) 

 


