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ПАСПОРТ 

бібліотеки Новопокровського НВК 

 
 
 
Назва закладу: Новопокровський НВК 

 

Директор закладу: Луганська Любов Олександрівна 

 

Завідувач бібліотеки: Бабенко Ірина Святославівна 

 

Дата заснування бібліотеки: січень 1959 р 

  

Адреса : вул. Гагаріна, 32. с.м.т Новопокровка, Чугуївського району, Харківської 

області, 63523 

 

Тел. / факс:(05746)-32-4-24 

 

e – mail : librari-novoshсool@ukr.net 

 

сайт: http://novopokrovkashcoollibrary.jimdo.com 

 

 

 

 

 
Дата заповнення  «_____»_________2016 н.р 
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Відомості про загальноосвітній навчальний заклад 
 

Загальна кількість класів  

Загальна кількість педагогічних працівників  

Загальна кількість учнів  414 

 

 
Загальні відомості про бібліотеку 

 

Рік заснування бібліотеки 1959 р. 

Місце розташування бібліотеки ІІІ поверх шкільного приміщення 

Загальна площа 58,5 м² 
Технічна характеристика приміщень: капітальний ремонт було здійснено у 2016 р. 

 

 

Наявність читального залу: поєднаний з бібліотекою 

Кількість посадочних місць: 11 

Наявність книгосховища для навчального фонду: так 

Графік роботи бібліотеки 8:00 – 16.00 

 

 

І. Матеріально – технічне забезпечення бібліотеки 
 

Бібліотечне обладнання ( кількість): 

Стелажі 27 

Кафедри видачі немає 

Столи 4 

Книжкові шафи 5 

Каталожні шафи 1 

Вітрини для виставок - 

 

Оргтехніка (кількість):  

Комп’ютерна техніка вип.. до 2007 р_--__ вип.. після 2007 р. 1 

Доступ до Інтернет: так 

Електронна пошта: librari-novoschool@ukr.net 
Копіювальна техніка: МФП 

Аудіо відеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори тощо) немає 
 

ІІ. Відомості про штат бібліотеки 
 

Загальна кількість працівників – 1, з них працюють: 

на повну ставку  1 

на 0,75 ставки 0 

на 0,5 ставки 0 

 за сумісництвом 0 
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Освіта бібліотечних працівників         

Бібліотечна:  вища 0 , середня спеціальна 0 

Педагогічна: вища – 0, середня спеціальна 0 

 Інша (зазначити яка)_ Фармацефтична Академія України «Маркетолог» 

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки (рік, форма) :немає 

 

Стаж роботи бібліотечних працівників  

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою 1 рік 

Стаж бібліотечної роботи співробітників бібліотеки 0 років 

Стаж роботи у бібліотеці даного закладу   1 рік 

 

   

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки: немає 

 

 

Участь у конкурсах (назва, рік проведення) ні 

Відомості про відзнаки: немає 

Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи 

уроки :немає 

Гуртки немає 

Володіння комп’ютером: упевнений користувач (MS Office (Exсel, Word, Power Point,), в 

сети Интернет (Opera, Mozilla Firefox) и электронной поштой.  

ІІІ. Документація, що регламентує діяльність 
бібліотеки 

 

Положення про бібліотеку 2016 

Правила користування бібліотекою 2016 

Паспорт бібліотеки 2016 

Посадові інструкції 2016 

 Планово - звітна документація бібліотеки (плани, звіти) 2016 

 
 

ІV.Облікова документація бібліотеки 
(зазначити, чи є в наявності) 

 
Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду   так   ні 

(без урахування підручників)  

 

Книга сумарного обліку підручників     так   ні 

 

Книга сумарного обліку документів на електронних та магнітних носіях (CD, DVD,аудіо 

/ відео касети)                так   ні 

 Книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду ( без урахування 

підручників)        так   ні 

  

Зошит обліку документів тимчасового зберігання     так  ні 

 



Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених  

                                                                                                    так   ні 

 

 Щоденник роботи бібліотеки      так     ні 

 Зошит видачі підручників по класах     так   ні 

 Папка копій рахунків і накладних     так   ні 

 Папка руху фонду               так     ні 

 Зошит обліку подарункових видань     так   ні 

  

 
 

Основні показники діяльності бібліотеки 

Основний бібліотечний фонд (без урахування 
підручників): 5006 

3.1.1. Книги та брошури:5006  

3.1.2. Періодичні видання 
(всього): 

2 

3.1.4. Для вчителів:  -- 

3.1.5. Для бібліотечних 
працівників: 

-- 

3.2. Фонд підручників:   

3.2.1. Для учнів 1-4-х класів:   

3.2.2. Для учнів 5-9-х класів:   

3.2.3. Для учнів 10-11-х  класів:  
 

 

 

 

ПОКАЗНИКИ   РОБОТИ 
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І. Основний бібліотечний фонд (без урахування 

підручиків) 

  

  

  

З них за видами: 

Книги та брошури , зокрема: 

  

Періодичні видання, усього 

  

- для вчителів   

- для учнів   

- для бібліотечних працівників   

 Аудіовізуальні видання, зокрема:   

За змістом.  
Психолого – педагогічні науки 

  



- суспільно – політичні науки   

- природничі науки   

- прикладні науки   

- літературознавство, мовознавство   

- мистецтво і спорт   

- художня література   

- бібліотекознавство   

Книгозабезпеченість   

ІІ. Фонд підручників   

 

Основні джерела комплектування фонду (зробити позначку) 

 органи управління освітою 

 

   спонсори 

 

  батьківські кошти 

 

  обмінно – резервні фонди 

 

Кількість видань основного бібліотечного фонду ( без урахування підручників), 

що надійшли до бібліотеки до 1995 р.(%)   83% 

 

 

Мовний склад основного бібліотечного фонду (без урахування підручників) 

Українською мовою (%) 45%  

Російською мовою (%) 54% 

Іншими мовами (%) 1% 
 

 

Робота з користувачами 
(станом на 01.09.20016 р.) 

 

Показники роботи 2009р. 2010р. 2011р. 

Загальна кількість користувачів    

- учні 414   

- вчителі 22   

- батьки 2   

- представники місцевих громад, інші 2-   

Загальна кількість відвідувань 2351   

Кількість    книговидач     

- книги, брошури 2875   

- журнали, газети 54   

Обертаність основного бібліотечного фонду 

(без урахування підручників) 0,54 

  

Загальна кількість виданих підручників 1499   

Інформаційна робота    

- дні інформації 1   

- тематичні тижні 3   



- заходи з формування інформаційної культури 36   

- інші заходи  2   

Виставкова діяльність    

- виставки нових находжень 1   

- тематичні виставки 7   

- постійно діючі 3   

Бібліографічна робота     

- списки нових надходжень 5   

- у т.ч. в електронній формі -   

- тематичні списки 8   

- у т.ч. в електронній формі -   

-інформаційні бюлетні 4   

 

 

 

Фактичні обсяги фінансування шкільної бібліотеки 
 

 

 

2016 

Комплектування фонду Матеріально – технічне забезпечення 

Бюджетні кошти Позабюджетні 

кошти 

(спонсорські, 

батьківські) 

Бюджетні кошти Позабюджетні 

кошти 

(спонсорські, 

батьківські) 

    

 

 
 

         

 

 

 

Підпис завідувача бібліотеки_______________ 

 


